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 استیڕ
 

دا ١٠٩٩مریاااادانی سااااایۆنا وەی جهاااااتێری نیێناااای ئەورووپاااای لە 
دا کتێبخااااااانەی ١٩٧٥دامەزراوەا ڕێرخراوێراااااای ڕاسااااااتە ینەیە. لە 

ڵگەناامە نیشتمانیی پاریس دەستنووسگەلێری ئاشاررا کاردا کە بە بە
دا ناسانامەی ژماارەیەی لە ئەنادامانی یاا تێهەرە نیێنییەکان دەناسرا

لەنێویاندا سێر ئیسحاق نیوتنا ساندرۆ  مریدانی سایۆنی دەرخستا
 بۆتیچیللیا ڤیرتۆر هۆگۆ و لویۆناردۆ داڤینشی بوون.

ساەر بە ڤاتیراانا بەنااوی ئۆپیاوی دایا  ئەو رێرخراوە کڵێسااییەی
کە ڕێباااازێری دڵساااۆزی کاساااۆلیرییەا لەم دواییاااانەدا باااووە ماااایەی 

ئەو باسوخواساااانەی لەباااارەی مێشااا  مشاااتومڕێری زۆر لەساااەر 
لەنێاااو  دەکااارانا کە ڕەفتااااری دژوارانە و نەوەا زۆرەملااا ووشاااتش

ی" بە "خااااۆ ئااااازاردانی جەساااااتەی و دەکااااارد یااااانخۆیاناااادا پەیڕەو
لە دروسااترردنی تەالرێاا  بە  هەر تااازە (ی دایوئۆپیاا)دەناساار . 

ملیاۆن دۆالری باووەتەوەا کە بارەگاای جییاانیی  ٤٧تێچوونی بڕی 
 ە شاری نیویۆرکە.ل ٢٤٣خۆی لەو  لە لێرسینگتن ئەڤینیو ژمارە 

 
 ەکانا تەالرسازیا بەڵگەنامەکان ودەسترارە هونەرییهەموو وێنای 

 ڕیتوێلە نیێنییەکانی نێو ئەم ڕۆمانە  ڕاست و دروستن.
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 چەند قسەیەکی وەرگێڕ
 

وەنەباا  بەم کااورتە پێشااەکییە دان بااراون بە خااوێنەران بناسااێن ا 
تاااااااا ئێساااااااتا  چاااااااونرە ئەو زۆر لەوە نااااااااودارترە و کتێبەکاااااااانی

 ٢٠٠وەرگێااڕدراونەتە سااەر زۆرتاارین زمااان و بەتیااراژی زیاااتر لە 
 ملیۆن دانەشیان لێفرۆشراوە.

لێاااارەدا دەمەو  بەر لەوەی خااااوێنەری بەڕێااااز بەناااادی یەکەماااای 
هەڵبااداتەوە و بچێااتە نێااو  ااوونیی ڕۆمااانەکەا چەنااد سااەرەداوێ  

 سەبارەت بە وەرگێڕانەکە ڕوون برەمەوە.
ڕۆماانی بەم  ٦ نووساەری نااوداری ئەمریراایی تا ئێستا دان براون

ناااوانە نووساایون:  ەنی دیڵیتاااڵیا خاااڵی لەخشااتەبەرا فریشااتە و 
دێوەکاااااانا کاااااۆدەکەی داڤینشااااایا هێماااااا ونباااااووەکە و ئینفێرناااااۆ. 
زۆربەشااااایان باااااوونەتە فااااایل  و مقۆمقاااااۆی زۆریاااااان نااااااوەتەوەا 

وردی بەتایبەتیش ڕۆمانی ئینفیرنۆ کە تازەترینیانە و پار کردمانە ک
 و چووە سەر ڕەفەی  کتێبخانەکان.

هەرچی ئەم شاکارەشە بابەتەکەی دژوارەا بای لە مێینەی پیرۆزا  
خواوەناادی ژنا ئاااینی کریسااتیانیا میسااای مەساایاا شاااگردەکان و 

دیانەکەی لە  ساڵ لەمردنای میساادا ٣٢٠کە دوای  ئەو ئیمرراتۆرەی
براون کتێبە دان ئیمرراتۆریەتی ڕۆمادا باڵوکردەوەا دەکا. ئیدی بەم 

بەهاۆیەوە ڕۆماانەکە گەیشاتە لاووترە  دەستی بۆ بهە و حەرام بارد.
ملیاااااۆن دانەی لێفرۆشااااارا و زماااااانە  ٨٠تەنیاااااا زیااااااتر لە  هەر بە

 زیندووەکانی جییانیش لەسەر وەرگێڕانەکەی کێبەرکێان بوو.
ناااااااوەڕۆکە هەسااااااتیار و دژوارەکەی بااااااووە مااااااایەی نیگەراناااااای 

ی کریستیانێتی هەژاناد و پاپاای ڤاتیراان ئۆلدارەکانا ئەوەبوو جییان
جااااۆرە لەنێااااو بااااازنەی )کورساااای پیاااارۆز(ی هێنااااایە دەناااا . بەم 

دینای میساادا یاار و نەیااری زۆری باۆ پەیادا باوو.  شوێنرەوتووانی
ئەمەش وای کاارد دان بااراون بە بەرفراوانتاارین شااێوە بناساار  و 

 کتێبەکەشی ببێتە شاکارێری جییانی.



7 

ەی کاااااااۆد و مەتەڵەوە بە دوای دان باااااااراون لەڕێااااااای زنڵیااااااارەی
سەرەداوەکانی گێڕانەوەکەیدا دەچ  و گرێی ڕوداوەکان دەکااتەوەا 
هەر کۆدێری بەرەو یەکێری دیرەمان دەباا ئیدی هەر لێزانێری وەی 
النگااادن )پااااڵەوانی ڕۆماااانەکە( دەتاااوان  پەییاااان پااا  بباااا و شاااییان 

 براتەوە.
انی دانەر و هەرچەناادە هەنااد  ئەزمااوون  لە خوێناادنەوەی ڕۆمانەکاا

وەرگێڕانی دۆزەخادا پەیادا کردباووا لا  وەرگێڕانای کاۆدەکە زۆری 
ماندوو کردما ئاخر کتێبەکە ڕۆدەچێاتە  اوونیی مێایووی دینەکاانا 
بە ئایینە دێرینەکانی بترەرستیا خواوەندی مێیانە و مێێانەی پیارۆزا 
ڕۆژپەرستیا جووایەتی و کرێستیانێتی. هەر بەوەشەوە نەوەستاوە 

ڕەگ و  ر لەو هێمایانەی لە جییاانی هاوچەرخمانادا بااونابەڵرو زۆ
مااااکی خۆیاااان.  وێاااڕای ئەوەی لە  ڕیشاااەیان دەگەڕێنێاااتەوە ساااەر

جییانی میرفانی خودی دیینەکە و فەلسەفەکەشیدا  اووڵ دەبێاتەوەا 
لیۆنااااردۆ داڤنشااایدا باااابەتەکە  نڵاااا لە ڕێااای تاااابلۆ بەناوبانگەکاااانیئی

تر دەکا. بۆیە دەبوایە بۆ هەر ئەوەندەی دیرە ئاڵۆز و سەرنڵڕاکێش
چەمرێ ا هەر بابەتێ  کە لەنێو ڕۆمانەکەدا باسی دەهاتا بەدەر لە 
خودی دە ەکەا زۆر شتی دیرەشای لەساەر بخاوێنمەوە و بە باشای 

 تێیبگەما ئەوسا بیرەمەوە کوردی.
هەروەی نووسەر لەسەرەتاشدا ئاماژەی پێدەکاا ڕۆماانەکە لەساەر 

ا ئیاااادی بە کااااۆد و مەتەڵ بە دوای بااااابەتەگەلی ڕاسااااتی ڕۆنااااراوە
هەڵااوێزنەوەی پەتاای ڕاسااتییەکاندا ڕۆیشااتووە تااا گەیاناادۆتیە سااەر 

 ساغە.
ڕۆماااننووی لەم کتێاابەدا ئەوە دەسااەلمێن ا کە میسااای مەساایا نە 
خواوەناادا نە کااوڕی خواوەناادا نە ئەو کەسااەش بااووە کە لە چااوار 

کەیان ئینڵاایلە باااوەکەدا خوائاسااا باساایان لێااوەکردووە و سااەربردە
شاااااااراوانە ڕۆڵااااااای ئیمراتاااااااۆر گێاااااااڕاوەتەوە. هەروەهاااااااا زۆر ڕا

سااااڵ دوای میساااا دیااانەکەی  ٣٢٠یش باااای دەکااااا کە کونساااتەنتین
و کردوویەتی ئایینی فەرمای ڕۆماا و هەماوو ئینڵیال و  ەوەرگرتوو

ساااایرارەکانی ژیاننااااامەی میسااااا کە تااااا ئەوکااااات نووساااارابوونا 
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ئینڵاایلە باااوەی بە کااۆکردۆنەوە و سااووتاندنا لەدواییاادا ئەو چااوار 
 دەنگدان لێگرتوون.

لەم ڕۆمااانەدا چە اای بااازنە ژن و مێیاانەی پیاارۆزەا ئەوەشاای ڕوون 
کردۆتەوە کە دەزگای کڵێسای کاسۆلی  چۆن بەگی هەموو جاوانی 

کە مااااااکی شاااااتەکان باااااووە چاااااۆتەوە و  او پیرۆزایەتااااای مێیااااانەدا
پیاوساااااالری جااااێگەی گرتااااۆتەوەا ئیاااادی بااااواری پێ ەمبەرایەتاااایا 

چاکااانی لە ژن سااەندۆتەوەا یەتی پێ ەماابەر و مریااد و پیاوگرداشااا
هەماااووی داوەتە پیااااوا تااااوانی مااااکیشا هااای دەرکردنااای ئاااادەم لە 
بەهەشت بەو  ەپاڵەی لە سێوەکەی بەهەشت داا هەر بە نێوچاوانی 

 حەوای ژندا داداوە.
ڕەنگب  خاوێنەر لەم وەرگێاڕانەدا کاۆمەڵ  وشاەی بەالوە ناو  یاان 

وای لێرباااداتەوە کە خااۆجێین و هااای شاااوێنێری  نااامۆ بااا ... یاااخود
دیاری کوردستانن... لەبەرامبەر ئەمەدا لە پەراوێزدا بەپێی پێویست 
واتاکانیاااااان  ڕوون کاااااردوونەتەوەا ئااااااخر لە ناچااااااری نەباااااوونی 
فەرهەنگێرای یەکگرتااووی سااتانداردا پەنااام بااۆ بااردودوونا لەوانەیە 

وە ساەر لێرادانەوەی پێرابێت ا لەوانەشە وا نەبا . ئەمەش دەکەوێاتە
 خوێنەر.

لەنێو ڕۆمانەکەدا کۆمەڵ  دەستەواژەا تەنانەت باڕگە و ڕساتەش بە 
زمانی فەرەنسی و التینی هەبوونا لەڕێی ئینتەرنێتەوە وەرمگێاڕان. 
هەروەها دەب  ئەوەش بڵاێ  لەو فەرهەگاانەی زۆر ساوودم لێبینایا 
 فەرهەنگاای ئااازادی د. ڕەشااید  ەرەداخاای بااووا لەچەنااد شااوێنێری

 پەراوێزەکانیشدا ئاماژەم پێداوە.
ماوەتەوە سەر ئەوەی بڵێ ا وەی هەر وەرگێڕانێری دیرەا بۆئەوەی 
بەرهەمەکە بۆ چاپ ئامادە برر ا  ۆناخی پێداچوونەوە و هەڵەبڕی 
و ڕوانینی ڕێزمانی و زمانەوانی و بەکارهێنانی وشاەی پڕبەپێساتی 
یە پێویسااااات باااااووا ئەمەشااااایان بە تاکەکەسااااای نەمراااااردووەا باااااۆ

هونەرەکەی هەر بۆ خاۆم نااگەڕێتەوەا بەڵراو ئەم خۆشەویساتانەی 
خااااوارەوەا کە بە سوپاساااااەوە هاوکارییااااان کاااااردووم. گەر ئەوان 

 نەبوونایە وا دەرنەدەچوو.
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ساااااااەرەتا وەی زۆر لە وەرگێڕانەکاااااااانی دیرەماااااااداا هاوزێااااااادی 
خۆشەویسااااات  کاااااای لو ماااااان شاااااننیا بە ساااااەلیقە خوێنااااادنەوە 

ڕێرااای بااااش باااووا هەروەهاااا زۆر لەو وردبینیااایەکەی خاااۆی هەڵەب
وشاااانەی باااۆ جیااااکردمەوە کە لە دەباااوایە لە پەراوێااازدا ڕوونیاااان 

 برەمەوە.
ئەمڵارەشیان چیرۆکنووی و ڕەخنەگری ئازیز کای سابیر ڕەشید 
بە هانااامەوە هااات. ماناادووبوونێری زۆری لەگەڵ دەستنووسااەکەدا 

وڵەمەندانەی کێشاا وردبینانە  لەڕووی زمانا هەڵەی تایپ تێبینی دە
 پێدام.

باااێڵگە لەو دوو جاااوامێرانەشا ئەمڵارەیاااان دوو ئاااازیزی دیااارەم 
لێرەیدا بوونا کەلە بنەڕەتدا دوو خوێنەری تاسەمەند و بەساەلیقەی  
جییاااانی ڕۆمااااننا بەتاااایبەتیش ڕۆمانەکاااانی دان باااراون. باااۆیە بە 

یێكاای مەشااقی ڕۆمااان خوێناادنەوەا زۆر زەحمەتیااان کێشااا و هەڵەبڕ
کااردا ئەواناایش کااای ژیااار محاایەدین و کااای محاامەد  بێقسااووریان

 کری  ساڵا بوون.
مااااااڵەوەشا هەم هااااای هاوساااااەرە  هەروەهاااااا نااااااب  کارئاساااااانی

خۆشەویسااتەکەم کنێاار جەمیاال خەینناای و کاااکەڕای جگەرگۆشااەم 
فەرامۆش برەم. تەنانەت لەگەڵ )ڕا(دا زۆر جار لەسەر چەند ووشە 

ەرهەنگەکااااان وازم و دەسااااتەواژەی نێااااو کتێاااابەکەداا کە هەر بە ف
 لێنەدەهێناا دەبووە مشتومڕمان.

خوێنەری بەڕێزا هەر ئەوەندە ماوەتەوەا ئەو ترایە برەم ساەرنڵت 
بۆ شێوازە تێرەنو و هەند  ئاڵۆزەی دان براون ڕابرێش ا لەوانەیە 
بە ئاسانی خۆی بەدەستەوە نەداا بۆیە ڕێڕۆیشتن لەگەڵ خاڵبەندی 

کااااانی کە وەی لە دە ەکە و تااااۆخرردنی هەنااااد  لە ڕسااااتەو بڕگە
 کاااااااردنەوەی کۆدەکاااااااانی دەدا. ا یاااااااارمەتیمااااااااکەکەدا هااااااااتووە

پەراوێزەکانیش  هەر باۆ ڕوونراردنەوەی زیااتر لە دە ەکە ساەربار 
لەو چااااوار هەروەهااااا بااااۆ بەرچاااااوڕوونیش لە پاشاااارۆدا  کااااردن.

 ناون. مدا ا کە لە ڕۆمانەکەدا هاتووناتابلۆیانەی داڤینشی
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بینیێرتااان لەسااەر زمااانی وەرگێااڕان هەیەا دواجااار هیااوادارم هەر تێ
پێمی ڕابگەیەننەوەا بە دڵنیایی و بە سوپاسەوە لە کاری داهاتوومدا 

 سوودیان ل  دەبین .
 ش. ح. خ

 ٢٠١٦-١١-٢٨ر هەولێ
 

 بەرایی
 

 مۆزەی لۆڤەرا پاریس
 شەو 10:46

ی سەرپەرشااتیاری ناااودار بە نێااو داننە تا اادارەکەی 1ژای سااانیێر
خااۆی دەدا بگاااتە  ەریادا بەالدا دەهااات. تەکاانی بەماۆزەی گرانااد گەل

ی چوارچێاوە زێاڕین  2ا دەستی لە تاابلۆی کاراڤااگیۆنزیرترین تابلۆ
 شااکارە تاابلۆیەی باۆ مئە اشاەش سااڵەحەفتاو دیبووا پیرەمێرگیر

لێیاااات بااادڕ  و خۆیشااای پشتاوپشااات  خاااۆی ڕاکێشاااا و تاااا وای
 خامی تابلۆکەشی بەسەردا کەوت. و بەرببێتەوە

 کەەدا دەنگێراای گەورەی دەرگااا ئاساانینئەوەی ڕەچاااوی دەکااروەی 
کڵاۆم  یبااڵی ماۆزەکەێاگەی  دەروازەی باۆ نێاو ڕلە نزیرەوە هاتا 

دارینەکەی هەژا. لە دووریشەوە زەنگی هۆشادارییەکە  3. ناوکەوەدا
 لێدرا.

درێاااای بااااووا هەناسااااەبڕک  بااااووا سەرپەرشاااتیارەکە بااااۆ ساااااتێ  
لە ژێاااار  .لە ژیاناااادام تاخاااۆ هێشاااابیااااری کااااردەوە.  لەبەرخاااۆیەوە

داروپەردووی تابلۆکە خۆی خشااند و چااوی بە دوای پەناگەیەکادا 
 گێڕا خۆی ل  حەشار بدا.

 نەر. "نەجووڵێی."زێلە نزیرەوە دەنگێ  هاتا دەنگێری لەر
لەسااەر دەساات و ئەژنۆیااداا یااارۆی سەرپەرشااتیار وشاا  بااووا بە 

 هێواشی جەستەی خۆی سووڕاندەوە.

                                                           
1
  Jacues Sauniere 

2
  Caravaggio 

3
 ناوکەو ، زەمینە، ئەرزیەی خانوو.  
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پاااازدە پااا ا لە دەرەوەی دەرگاااا داخاااراوەکەا  هەر تەنیاااا لە دووری
بیچمە زەبەلنحە پەالماردەرەکەی لە نێاوان شیشاەی ماوحەجەرەی 
دەرگاااکەدا بیناای. ئەو کەسااێری چوارشااانە و درێاای بااووا پێسااتێری 

ەی چاوی گلێنو پرچێری سری تەنری هەبوو.  ەئاسابزڕکاوی مۆتەک
ەڵەکەکە پیاااوە ب رێری تااۆخ بااوو.وسااو ئەرخەواناای و بیلبیلەکەشاای

دەمانچەکەی لەبن چاکەتەکەی دەرهێنا و لەپشات شیشەئاسانەکانی 
دەرگاااکەوە ڕاسااتەوخۆ نیشااانەی لە سەرپەرشااتیارەکە گاارت. "تااۆ 

 سااەکردنی بااۆ لێتێگەیشااتن شااتێری  شااێوەزارینەدەبااوو ڕاباارەی." 
 ئاسان نەبوو. "دەی هەر ئێستا پێ  بڵ ا شتەکە لە کوێیە."

رشااتیارەکە زمااانی تەتەڵە کااردا "ئاااخر ئەدی پااێ  نەگااوتیا" سەرپە
لەسااەر ناااوکەوی گەلەریاایەکە هاااتە  4بەباا  بەڕەواناای لەخااۆکردن

 سەرچۆی. "من نازان  تۆ باسی چی دەکەی!"
"تۆ درۆ دەکەی." پیاوەکەش سێرەی چاوی تێگرتبووا ب  جووڵە لە 
شااوێنی خااۆی وەسااتابووا بەدەر لە تروساارایی چاااوە مۆتەکەکااانی 

کە  او دەستەی برایەتی شتێرتان هەیە هیچ شتێری نەدەبزووت. "تۆ
 هی خۆتان نییە."

تاۆ بڵێای سەرپەرشتیارەکە هەستی بە  وڵرە  وڵری ئەدرینالین کرد. 
   ئەو چۆن بەمەی زانیب ؟

. دەی پااێ  بڵاا  دەبووژێناادرێنەوەڕاسااتە ینەکان  ێزەرەپااار"ئەمشااەو 
شااتەکە لە کااو  شاااردراوەتەوە و تااۆش دەکاار  بمێناای." پیاااوەکە 

کەی بااۆ ڕاسااتی سااەری سەرپەرشااتیارەکە بەرز ەەمااانچد لااوولەی
 کردەوە. "ئایا شتەکە نیێنییە کە تۆ لێرەدا بمری؟"

 .پێنەدەدرایەوە یسانیێر هەناسە
 پیاوەکە سەری خۆی سووڕاندەوەا لە مەخزەنی دەمانچەکەی ڕاما. 

بەرزکااردنەوە.  وەی بەرگااری لە خااۆی براااسااانیێریش دەسااتەکانی 
تی. "مااان دەمەو  ئەوەت پااا  بڵاااێ  کە "بوەساااتەا" بە هێواشااای گاااو

پێویسااااتە بیزاناااای." سەرپەرشااااتیارەکە ئەم وشااااانەی دوایاااایەی بە 
ڕوونااای درکانااادن. ئەو درۆیەی کاااردیا یەکێااا  باااوو لەوانەی زۆر 

                                                           
4
 اری لەخۆکردن، داکۆکی لەخۆکردن.بەڕەوانی لەخۆکردن: پارێزگ  
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بەڵراو  اجار مەشقی لەسەر کردبوو... هەموو جااریش نازای دەکارد
 هەب .  یهەرگیز ناچار نەب  پێویستی پێ

لە پێگاوتنەکەی باووەوەا براوژەکەی بە كیش سەرپەرشاتیارەکە کاتێ
بەدکاااارییەوە خەنااادە گرتااای. "بەڵااا . ئەوە کتومااات ئەو شاااتەیە کە 

 ئەوانی دیرەش پێیان گوت ."
 ئەوانی دیرە؟سانیێر بیری هاتەوە. 

"ئاااخرا ئەوانیشاا  دۆزیاانەوەا" پیاااوە زلەکە بە گاااڵتەپێرردنەوە. "هەر 
 سێریانا ئەوەیان سەلماند کە تازە گوتت."

ناسااانامەی ڕاساااتە ینەی سەرپەرشاااتیارەکە لەگەڵ وا بااا ! نااااکر  
ئەوەندە پیارۆز و ڕازدار باوو هەروەی ئەو  5هەرس  سەرکارەکان

نیێنیاااایە دێاااارینەی دەیااااان پاراساااات. سااااانیێر هەنااااووکە لە باااااری 
سااەرکارەکان تێگەیشااتا ڕێرااارێری ڕازدارانەیااان پەیااڕەو دەکااردا 

ئەمەش بەشاێ   ئەوانیش بەر لە مەرگیاان هەماان درۆیاان گوتباوو.
 بوو لە پڕۆتۆکۆلەکەیان.

پەالماردەرەکە جارێری دیرە لوولەی دەمانچەکەی ئاراستە کردەوە. 
 بە ڕاستییەکە بزان ."ا "کاتێ  تۆ دەڕۆیا من تاکە  کەسێر 

ی ڕەوشااەکەی بااۆ ێنەری تااۆ . بااۆ چاارکە ساااتێ ا ڕاسااتڕاسااتییەکە
ایە ون استییەکە بۆ هەتاهەتخۆ ئەگەر من بمرما ئەوا ڕدەرکەوت. 

 هەوڵیدا خۆی پەنا بدا. 6. خۆزاییانەدەب 
دەمااانچەکە گاارمەی هاااتا سەرپەرشااتیارەکەش هەسااتی بە گەرماای 

. بەساااااەر دەمااااادا کەوت... بەدەم ئاااااازارەوە لەی زگباااااڕ کاااااردگاااااول
اتە کارد تاا پشاتی بگا 7دەتنیەوە. سانیێر بە هێواشی خاۆی باانگڵۆز

 وو.شیشەی ئەو موحەجەرەیەی پەالماردەکە لەپاڵی وەستاب
 پیاوەکەش نیشانەی کوشتنی لە سەری سانیێر گرت. ئەوکاتە
وەی چاوەکااااااانی نوو اناااااادنا بیرکااااااردنەوەی مێشااااااری  سااااااانیێر

 گەرداوێری تری و پەشیمانی دەخوالیەوە.
 لە داننەکەدا سەدای دایەوە.کرتەی ژوورە چۆڵەکە 

                                                           
5
ڕۆماننووس لەم ڕۆمانە و لە دۆزەخیشدا پەنای بردۆتە بەر وشەگەلی سەختی دینی کۆن، لێرەشدا   

بەکارهێناوە، کە لە سەدەکانی ناوەڕاست بەو خانەدانانە گوتراوە کاروباری  sénéchauxوشەی 
 ست زانی. کارگێڕی ڕۆژانە ڕایی بکەن. منیش لێرەدا سەرکارم پڕ بەپێ

6
 خۆزاییانە: غەریزەییانە.  

7
 بانگڵۆزکردن: غلۆرکردنەوە.  
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 زەق بوونەوە.چاوەکانی سەرپەرشتیارەکە 
ا دیاربوو وەی ڕابواردنێ  سەر چەکەکەی خستەپیاوەكەش نیگای 

بە خۆیادا چاۆوەا  بۆ دوومین جار دەستی باۆ باردەوەا بەنموابوو. 
خەنااادەیەکی زۆر لەخاااۆکردانەی باااڕیە زگااای ساااانیێر.  لەساااەرەخۆ

 "کارەکەم لێرە تەواو بوو."
سەرپەرشااااتیارەکە سااااەری بەسااااەرخۆدا شااااۆڕکردەوە و بیناااایا 

. باازنەیەکی ەی کاردووەکفیشەکەکە کونێری لە کراسە سرییە  لاۆکە
چوارچێاااوەداری بە خاااوێن کە هەر چەناااد ئینڵێرااای کەم لە خاااوار 

چەناد  ئاای. گەدەکەمکردباوو.  دوور بووا ەزی سینگەوەێسری  ەفئ
بەر دڵاای نەکەوتبااوو. وەی جەنگاااوەرێری  دڵڕە ااانە بااووا گااوللەکە

یارەکە بەسااااەر زۆر تشااااشا سەرپەردێریناااای شۆڕشاااای جەزائیااااری
. دەکارا باۆ مااوەی پاازدە خاولەکی مەرگی تۆ ێنەر گەواهیدەر بووە

شاەڵۆکی گەدەی بەرەو  ەفەزی ساینگی تر ئەوکااتەیدیرە بییا تاا 
 هەڵدەکش   و خوێنەکەی  ژاراوی دەب . 

 "جەنابا ئازار باشە." کابرا وای پێگوت. -
 ڕۆیشت. لێیدا و ئەوسا

هەناااووکە ژای ساااانیێر  تەنیاااایەا نیگاااای چاویشااای لەساااەر دەرگاااا 
تاااا   النااایرەمبە داوەوە باااووەا دەرگااااکەش  ئاسااانینەکەیە. ئااااخر ئەو

ك بێات کاتەش کەسێبیست و پێنج خولەکی دیرە ناکرێتەوە. تا ئەو 
 ئەو ترسااەیئەو کۆتااایی هاااتووە. لەگەڵ ئەوەشااداا  و بیگاااتە سااەرا

 باڵی بەسەردا کێشا بووا لەخودی ترسی مەرگەکە گەورەتر بوو. 
 .من هەر دەب  نیێنییەکە بگەیەن 

دەسااتەی  کوژراوەکااانی ی ساا  لەەن بە پێاایا وێاانبە الرەالرەکاارد
برایەتاااای هێنااااانە بەرچاااااو. ئەو بیااااری لە نەوەکااااانی پااااێش خااااۆی 
 یکاااااردەوە... بیاااااری لە ئەرکەکەی کاااااردەوە کە بە متماااااانەوە پێااااا

 سرێردرابوو.
 .زنڵیرە زانیاریێری نەپچڕاو

لە پڕێرەوەا ساەرباری هەماوو هۆشادارییەکانیش... وێاڕای  هەماوو 
ناادیێ  بااوو مااابووەوەا ە. ژای سااانیێر تاااکە پەیونوشسااتیەکانیش..
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گیاانی پاساەوانی یەکا  لە بەهێزتارین نیێنای کە تاا ئێساتا پااارێزراو 
 ب .

 بە هەڵلەرزینەوەا هەوڵیدا لەسەر پێیەکانی بوەست .
 ...هەر دەب  ڕێگایەی بدۆزمەوە

گیر ببووا تەنیا یەی تاکە کەسیش  (گراند)ئاخر ئەو لەنێو  گەلەری 
دەکر  مەشاخەڵەکەی ڕادەسات  ئەو زەمینە هەیەا کە شتیلەسەر پ

براااا. ساااانیێر ساااەرێری باااۆ ساااەر دیوارەکاااانی زینااادانە نایاااابەکەی 
هەڵبڕی. کاۆمەڵە تاابلۆیە هەرە ناودارەکاانی جییاان بە ڕووی کاۆنە 

 دۆستەکەیان بزەیان دەهات.
ەوە. ئەو ئەرکە بە ئااازار تاااننەوەا هەماااوو توانسااتی خاااۆی کاااۆکرد

داوای ئەوەی لێااادەکاا  تێگەیشاااتبوواا هەروەی ناااامرادەی بەردەمااای
 تەرخان برا. یبۆماوە  یانیداژماوەیەی لەئەو 
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 ١بەندی 

 
 خۆ بێدار بووەوە.سەرلە 8ڕۆبەرت النگدن

و ناامۆی لێادا. ئەویاش لە  کازکەدا زەنگێرای ەتەلەفۆنەکە لە تااریریی
چااوی بە  کوتاا و پێای کارد. ساوچەکەتەنیشت گڵاۆپەکە دەساتی لە 

انەی یێنیسانسادا گێاڕاا ژوورێرای نوساتنی نایاابی ڕدەروپشتی خۆی
بە مۆبیلیاااتی سااەردەمی لویساای شااانزەیەمدا بیناایا دیااوارەکەش بە 

 (مەهااگۆنی)اری ی دکەشا ەبە ابلۆی دەسترار ڕازابووەوەا پێخەفەت
 .چوار پێچرە بوو

 ا ئەوە من لە کوێ ؟ دەی بە  وڕ گیر 
شیشااااااەکە هەڵواساااااارابووا  بەویش ەکەی گەرمااااااا(جاکاااااااتر)ڕۆبە 

 9.هوتێلی ریتز پاریسلەسەری نووسرابوو: 
 بەرەبەرە تەموومیەکەی سەر چاوەکانی دەڕەویەوە.

 النگدن دەستی دایە دەسری تەلەفۆن. "هەلۆ؟"
یااااو تەلەفااااۆنەکەوە گااااوتی: ددن" دەنگاااای پیاوێاااا  لەو"بەڕێااااز النگاااا -

 م بێدارم نەکردبێتیەوە؟"را"هیواد
کااتیمێرەکەی  تەنیشاتی کارد.  بووا سەیری وشتا خەواڵوهێالنگدن 
نوساتبووا  بوو نیوە شەو بوو. ئەو تەنیا یەی سەمات 12:32کات 

 . وا بوو بەنم هەستی دەکرد وەی ئەوەی مردوو ب 
. داوای لێبوردنااات لێااادەکەم کە ساااەخڵەت  لە پرساااگەم"بەڕێااازا مااان  -

 ."سوورە کە هەر بتبین کردوویا تۆ میوانێرت هاتووە. 
چاوەکانی نیگای  میوانێ ؟ڕوون نەبوو. هەر ێشتا  زەینی النگدن ه

 لەسەر بلیتێری  ەدکراوی سەر مێزەکەی تەنیشتی گیر بوون. 
 زانرۆی ئەمریری لە پاریس

 بە شانازییەوە
 دا پێشرەش دەکاندۆبەرت النگڕ ئێوارەیەی لەگەڵ 

 هێما ئاینییەکانا زانرۆی هارڤارد پرۆفیسۆری

                                                           
8
  Robert Langdon 

9
  Hotel Ritz Paris 
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ساانیدێ  دەربااارەی  -ی ئەمشااەو کااۆڕەکەالنگاادن ئحمێراای کاارد. 
لەنێاااو گاشاااەبەردەکانی کااااتەدرای چاااارتەر  کاااانی بترەرساااتیهێما

زەو اای هەنااد  باایچمە کۆنەپارێزەکااانی  یەلەوانە -شاااردراونەتەوە
ا یەکااا  لە خاااۆ دووریاااش نیااایە. تێراااداب  یئاماااادەبووی شاااەوەکە

بەدواماااادا هاااااتبێتە ئێاااارەا تااااا شااااەڕم  10خوێناااادکارە ئۆلاااادارەکان
 پێبفرۆشی.

زۆر النگادن لە تەلەفاۆنەکەدا گاوتیا "ئااخر  اوای لێبوردن دەکەما""د -
 ماندووم "

شای یبە فشاارەوەا دەنگای خۆ پرساگەکەکارمەنادی "بەنم بەڕێزما"  -
 ەکەت پیاوێری گرنگە."میواننزم کرد و بە چرپەوە گوتی؛ "

النگدن کەمە گومانێری هەبوو. کتێبەکانی لەسەر تاابلۆ دینییەکاان و 
کان کردبوویە ناودارێری نەیار لە جییانی هونەرا لە هێما مەزهەبییە

سااااڵی دواییشااادا بە هاااۆی تێاااوەگننی لە  ڕووداوێرااای باڵوناااامەی 
ناووبانااا  و حااازوری چەناااد باااارە  لەنێاااو  ابەرفراوانااای ڤاتیرانااادا

باڵونامەکاندا زیادی کردبوو. لەو کاتەوە لێشاوی مێیوونووسە خۆ 
بەبااااا  کۆڵااااادان  بە زۆرزانەکاااااان و هاااااۆگرانی هاااااونەر هەمیشاااااە

 بوون.دەلەبەردەرکەی ئامادە 
"ئەگەر لەگەڵ  بەخشندە بایا" النگادن وای گاوتا زۆریشای لەخاۆی  -

و ژماارەکەم  ڕێزیی بمێنێاتەوەا "دەکار  نااوی پیااوەکەبە کرد تا بە
بەرلەوەی  لە سێشاەممەدا پااریس  یایابۆ وەربگریا پێ  بڵێایا دوا

دەکەم."  جێباااااێڵ ا خاااااۆم پەیوەنااااادی پێاااااوە دەکەمەوە؟ سوپاسااااات
 دیرە بڵ  تەلەفۆنەکەی داخستەوە. وانەکە هیچیپرسگەبەرلەوەی 

ناااامیلرەی پەیوەنااادییەکانی  ئێساااتا النگااادن هەڵساااایەوەا چااااوی لە
: لەساااەری نووسااارابوو 11میواناااان کاااردا کە بە خەتێرااای درشااات

شاری ڕووناکیادا باخەوە. لە ریتاز پاریسادا  هەروەی ساوایەی لە
ی چااااوی لە ئااااوێنە بەردرێااایەی ئااااوڕێری دایەوە ساااێرە پاڵااادەوە.

ژوورەکەی کاارد. ئەو پیاااوەی سااێرەی چاااوی لێگرتبااووەوە نااامۆا 
  یبی و شەکەت بوو.
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 ڕۆبەرتا تۆ پێویستت بە پشوویێ  هەیە.
پااار بااایەخێری زۆری پێاادابووا لاا  ئەو هەرگیااز پێزانیناای بااۆ ئەوە 
 نەبوو لە ئاوێنەدا بیسەلمێن . چاوە شینە تییە ئاساییەکانی دیاربوو

ن. مووە زبرەکاانی دوای ئەمشەو تەمومیاوی و لە پاشەکشەدا بوو
ن داپۆشاایبوو. لە تەکەشاایاپێس و الجانگیااان داگرتبااوو یااشااینڕیشت

هەڵااادابووا هێڵەکاااان بەرەو پاااڕچە  الجانگیااادا ماااووی باااۆز ساااەریان
نەکاانی هەڵكشاابوون. هەرچەنادە هاوکاارە مێیڕەشە بای و پاڕەکەی 

 رایەتیایەکەیوون ویقااری دانەسووربوون لەساەر ئەوەیا کە بۆزبا
 زیاتر دەکاا ل  النگدن لەوانی باشتر دەزانی.
 خۆ ئەگەر گۆڤاری بۆستن ئێستا بمبین . 

النگادنا گۆڤااری بۆساتن مایەی هەراسانی  لە مانگی رابردووداا بۆ
 ناابوو کە  لەشاارەکەدا لە دە کەساەی لە یەک  لەو لیستانەی دائەو

وای ڕەفێری دوو سەرە بووا هەرە سەرەنڵڕاکێشەکانا ئەمەش شە
کۆتااایی لەنێااوان هاوکارەکااانی ببێااتە جاا  مقۆمقااۆیەکی باا   لێراارد

زانراااااااۆی هارڤاااااااارد دا. ئەمشاااااااەویش کە سااااااا  هەزار میااااااال لە 
ەکەی کاااۆڕنیشاااتمانەکەی دوورەا ئەو بەزماااوڕەزمە دیساااان دوای 

 سەری هەڵدایەوە.
ە "خانمان و جوامێران..." پێشوازیێری گەرمی لە زانرۆی ئەمریرای ل -

پاریس لێرراا "میوانی ئەم شاەومان پێویسات بە ناسااندن ناکاا. ئەو 
ییەکاانا نیێن 12ە کتێباانە: هێماناسای ئااینزادانەری ژمارەیەکی زۆر ل

ا هەر (ئیتاااادۆگرامس)هااااونەری ڕووناااااکیا زمااااانە ونبااااوووەکەی 
یب ا ینییەکان نووسائەو کتێبێری دەربارەی ئایرۆنە د اکاتێریش بڵێ 

دە ەکاانی ئەو لە   اە. زۆر لە ئێاوەی وشەکەیمەبەست   کتومت واتا
 پۆلیشدا بەکار دەهێنن."

 خوێندکارەکان لە نێو ئاپۆراکەدا بە جۆشەوە سەریان بۆ لە اند. 
ژیانناااامە سەرنڵڕاکێشاااەکەی  "نیاااازم واباااوو ئەمشاااەو ئەو لە ڕێااای -

بناسێن . هەرچەنادە... " خاانمە پێشرەشارارەکە ئااوڕێری تەواوی لە 
لەساااەر ساااەکۆیەکە دانیشاااتبوو. "لااا  یەکااا  لە  النگااادن دایەوەا کە
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باشااە ئێااوە  ئێسااتا شااتێری باشااتری دایە دەساات ائامااادەبووان هەر 
 بیڵێن... ناساندنێری سەرنڵڕاکێشانە."
 ی بە دەستەوە گرت.(بۆستن)ئیدی خانمەکە دانەیەکی  گۆڤاری 

بۆ خاتری جەهەننەم ی بەردایەوە منگەیەکی لێوەهات:  رالنگدن سە
 ؟ەی بەدەست گەیشتلە کو  ئەم

پێشرەشااااارارەکە کەوتە ساااااەر خوێنااااادنەوەی چەناااااد بڕگەیەکااااای 
لێباایاردەی نێااو وتااارەکەا لەگەڵ خوێندنەوەکەشاادا النگاادن زیاااتر و 
زیاتر دەچووە  ااوغی خاۆیا دەکەوتە نێاو  اوونیی کورساییەکەی. 

ە پستەپسااتا ا حەشاااماتەکە بە پێرەنیاانەوە کەوتساای چاارکە دواتاار
ی بااااۆ نەکااااردن. کی بێاااادەنگرردنەوەخااااانمەکەش هاااایچ ئاماااااژەیە

 سااەیەی  هاایچ ڕاشااراوانەالنگاادن بااۆ ئەوەی  "ڕەترااردنەوەی بەڕێااز
یەی ساااڵی پااار سااەبارەت بە هەنااد  دەربااارەی ئەو ڕۆڵە نائاسااای

بااوو."  ترا سەرنڵڕاکێشاانەکااا خاااڵی سااەرتاپا نیێناای لەگەڵ ڤاتیراناادا
پێشرەشاااارارەکە زیاااااتر ختااااوکەی ئاااااپۆرەی ئامااااادەبووانی دەدا. 

 زتان لێیە گوێتان لە زیاتر ب ؟""حە
 خەڵرەکەش کەوتنە چەپڵەڕێزان.

کاتێ  خانمەکە سەری بەساەر وتاارەکەدا شاۆڕکردەوە تاا زیااتری 
یەکێااا  دەبااا  ئەم النیەوەا  لەبەرخاااۆیەوەلێبخاااوێنێتەوەا النگااادن 

 .خانمە بوەستێن 
النگاااااااادن ڕەنگباااااااا  بە ەد گەنااااااااڵە  ر"هەرچەناااااااادە پرۆفیسااااااااۆ -

خە و کاۆی نەبا ا ئەو ئەکاادیمییە چال سەرکەوتووەکانی ئێمە کەش
ی کێشاارردنە مامۆسااتایەتیەی ەو  سااوور ساااڵەا زیاااتری لەو هێااز

خااۆی پێاایە. ئەو حاازورە تەلیساامییانەی خاااڵێری بەرچاااوەا دەنااگە 
پیاوانییەکەیا  هەند  لە خوێندکاری مێینەکان بە  'چاوکنتی گاو ' 

 وێنای دەکەن."
 ئیدی سەرتاپای هۆڵەکە  کەوتە پێرەنین.

نیشاااندا. ئەو دەیزاناای چاای بە  وەڕەزیااانەینگاادنیش خەناادەیەکی ال
دوادا د  "هەنااد  دێااڕی هەراسااان دەربااارەی "هاریسااۆن فااۆرد بە 
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ا ئیادی بڕیاریادا 13 اتی هاریس و بلاوزی ملاداری مێرکای باوربەری
 شتێ  برا.

لەشااوێنی  نڵاااگااوتا ئیپێا" النگاادن وای 14"سااوپای بااۆ تااۆ مۆنیاا  -
کۆی دوانەکە باااڕی. "گۆڤااااری خاااۆی هەڵساااا و ڕێگاااای بەرەو ساااە

بۆسااتن بە ڕووناای دیااارە بااۆ فەنتازیااا بااوو." بەم جااۆرە بە ئاااهێری 
هەراسااانەوە ڕووی لە ئامااادەبووان کاارد. "خااۆ ئەگەر باازان  کاا  لە 
ئێااااوە ئەم وتااااارەی داوەتە مۆنیاااا ا داوا لە کونساااالخانەکە دەکەم 

 ونتبەدەری برا."
 ئامادەبووان پێرەنین.

ەی ئێااوە دەزاناانا ماان ئەمشااەو بااۆ ئەوە "گەلااۆا زۆر باشااەا هەرو -
 لێرەم تا لە بارەی هێزی هێماکانەوە بدوێین..."

  
دیسااان زەنگاای تەلەفااۆنەکەی هااوتێلی النگاادن دڕی بە بێاادەنگییەکە 

 دایەوە. 
النگاااادن بە بردەبردێراااای باااااوەرنەکراوەوە دەسااااری تەلەفااااۆنەکەی 

 هەڵگرتەوە. "بەڵ ؟"
بااوو. "بەڕێااز النگاادنا  وەی چاااوەڕوان دەکااراا دیسااان کارمەناادەکە

دووبااارە داوای لێبوردناات لێاادەکەم. بااۆیە زەناا  لێاادەدەم تااا پێاات 
ڕابگەیەن ا میوانەکەی تۆ بە ڕێگااوەیە باۆالی تاۆ. ویسات  ئاگاادارت 

 برەمەوە."
هەنااووکە النگاادن بە تەواوی بێاادار ببااووەوە. "تااۆ کەسااێرت بااۆ الی 

 ژوورەکەم ڕەوانە کرد؟"
ێری لەم جاااااۆرە... پێماااااوانیە ئەو "بەڕێااااازا بمبەخشاااااەا بەنم پیااااااو -

 دەسەنتەم هەب  ڕایبگرم."
 ئەو کێیە؟" پێ  بڵ  ڕێ " -

 بەنم خۆ کارمەندەکە لەسەر هێڵ نەمابوو.
 هەر ئەودەما دەستبەج ا بە مشتی  وڕی لە دەرگای النگدن درا.
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بە نادڵنیاااییەوەا النگاادن لەسااەر پااێخەفەکەی هەڵساااا هەسااتی کاارد 
یەی ڕایەخەکە. ڕۆباای گەرماااوەکەی پێیەکااانی ڕۆچااوونەتە نێااو بااۆ

 و بۆ دەرگاکە ڕۆیشت. "کێیە؟" بەسەر شان دادا
" "بەڕێااااااز النگاااااادن؟ پێویساااااات  بەوەیە  سااااااەت لەگەڵاااااادا باااااارەم. -

دەنگێرای بە تیای و  شاێوەزارێری ساەکەر  15مااخۆی یەکەییزیلئینگ
 وەبەرایەتی. لە بەڕێاا16ەکااۆللێیهەبااوو. "ناااوم ماانزم ژیااروم  یگااوڕ

 ەریی . سەنتەری پۆلیسی دادو
پۆلیساای دادوەری بە ەد  ؟پۆلیساای دادوەریالنگادن کەماا  وەسااتا. 

 ئێف بی ئای ونتە یەکگرتووەکانی ئەمریرا گرژوتوندە.
النگاادن هێشااتا زنڵیااری زامناای دەرگاااکەی تەواو ال نەدابااووا بە ەد 
چەنااد ئینڵێاا  دەرگاااکەی کااردەوە. ئەو ڕووخسااارەی بەراماابەری 

وو باوو. پیااوەکە هەر زۆر الواز الوازێری ماندکەسێری  اوەستابوو
 بووا بە یەکرۆشاکی تەواوی پۆلیسەوە هاتبوو. 

 "دەکر  بێمە ژوور؟" پۆلیسەکە وای لێررسی. -
النگدن دوودڵ بووا کاتێ  دوو چاوی نامۆی کەوتنە سەرا هەستی 

 بە نادڵنیایێك کرد. "باشە ئەوە دەربارەی چییە؟"
 تایبەتیدا کردووە.""کاپتنەکەم داوای پسرۆڕێتی تۆی لە دۆزێری  -
 "ئێستا" النگدن توانی ئەوەی پ  بڵێتەوە. "بەم دوای نیوەشەوە." -
" ئەگەر ڕاساااااات باااااا ا تااااااۆ وادەی دیاااااادارێری ئەمشااااااەوت لەگەڵ  -

 سەرپەرشتیاری مۆزەی لۆڤەر هەبوو؟"
  کااارد. ساااەرهەڵدانی ناڕەحەتیێااا لە هااایرەوە النگااادن هەساااتی بە

اباااوو ئەمشاااەو زلێگیاااراو ژای ساااانیێرا  ەو  وسەرپەرشاااتیاری ڕێ
ەکەی لەساەر خاواردنەوە یەکادی ببیناینا کۆڕەکدوای تەواو بوونی 

 بەنم خۆ سانیێر هەر پەیدا نەبوو. "بەڵ ا ئەوەت چۆن زانی؟"
 ڕۆژانەی ئەودا بینی." نەخشەنامەی"ئێمە ناوی تۆمان لە  -
 "بڕوا برەم هیچ شتێری نە خوازراو ڕووی نەداب ؟" -

ە درزی ی هەڵرێشااااا و لئەوکااااات پۆلیسااااەکە ئاااااهێری خەمناکااااانە
 شاندا. رگاکەوە وێنەی سانیێری نیەد
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 کاتێریش النگدن وێنەکەی بینیا هەموو جەستەی ڕەق هەنت.
 "ئەم وێنەیە کەمتر لە سەماتێ  بەر لەئێستاا لەنێو لۆڤەردا گیراوە." -

کات  النگدن لە وێنە سەیرەکە وردبووەوەا کاردانەوە هێادمگرتنەکە 
ڕا. "باشاە چاۆن ویساتوویەتی ئەم کاارە وەرگەن باووەتووڕ ۆلەپڕ ب
 برا!"

"ئێمە هیوامان وابووا تاۆ باۆ وەنمای ئەم پرساە یارمەتیماان بادەیا  -
ئەوەش بەڕەچاااااوکردنی  زانیناااای تااااۆ سااااەبارەت بە هێماناساااای و 

 نەخشەی تۆ بۆ دیتنی ئەو."
النگااادن لە وێااانەکە ڕامااااا تۆ اااانەکەی تاااێرەڵ تاااری باااوو. وێااانەکە 

بووا لەگەڵ خۆیادا گرتەیەکای پێشاتر  سامنای و بە تەواویش سەیر
دەباا ا النگاادن وێاانەی  ساااڵێ  بینااروای وروژانااد. کەماا  زیاااتر لە

دەسااات شاااێوەی باااۆ یاااارمەتی پێشااارەش کاااردن بەتەرمێرااای هاو
لەنێااو  خەریاا  بااووگەیشااتبوو. بیساات و چااوار سااەماتیش دواتاارا 

شاااااری ڤاتیرداناااادا سااااەری تێاااادا بچێاااا . ئەم وێنەیااااان بە تەواوی 
شااێوەیەکی  ێشااتاش شااتێ  دەربااارەی نمایشااەکە بەجیاااوازەا لاا  ه

 هەراسانرەر لەو دەچ .
ی دەسااتی خااۆی کاارد. "جەنااابا ەپۆلیسااەکە سااەیرێری کاااتیمێرەک

 دەکا."  انکاپتنەکەم چاوەڕێم
شاتا چاوەکاانی ابرا باوو. هێبە ئاستەم النگدن گوێی لەو  سەیەی کا

هەر لەسااااەر وێاااانەکە بااااوو. "ئەم هێمااااایەی ئێاااارە و ئەو شااااێوەی 
 تەیە ئەوەندە سەیرە..."جەس

 "وا داندراوە؟" پۆلیسەکە وای پێگوت. -
النگاادن سااەری بااۆ لە اناادا کە سااەیری کاارد هەسااتی بە لەرزەیەی 

 وی دیرە برا."نایەتە بەرچاو کە یەکێ  وا لە کرد. "ئەوەم
پۆلیسااەکە بە ڕووگاارژیێرەوە سااەیری کاارد. "بەڕێااز النگاادنا تااۆ لاا  

نااای..." ئیساااتێری کااارد. "بەڕێاااز تێنااااگەی. ئەوەی لەم وێااانەیەدا دەیبی
 سانیێر بەخۆی وای لەخۆی کردووە."
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 ٢بەندی 

 
 ینیلە دووری یەی میلەوەا پیاوە کەڵەگەتە بەڵەکەکە کە نااوی سا

وو لاااا  ڕ) گەڕەکاااای بااااووا بەنێااااو دەروازەی  خااااانووێری نایااااابی 
ئەو  ایشااااە دڕکاااادارەی کە لە ڕاناااای خااااۆی  ڕۆیشاااات. 17(بیورێاااادا

ونە نێو گۆشتەکەیا هێشتاش چووبو بزمارئاساکانیەبەستبووا دڕک
ەزامەنادییەوە کە لەخزمەتای خواوەناد دایەا  گااۆرانی بە ڕ بە ڕۆح و
 دەچڕی.

 ئازار باشە.
کاتێ  گەیشتە نێو خانووەکە چاوە ساوورەکانی بە هاۆڵەکەدا گێاڕا. 

هێواشای بەسااەر پەییەکااان کەوتا  بااوو. بە چااۆڵ و هاۆڵشاوێنەکە 
بێادار برااتەوە.  18ە بارادەرە هاوشااگردەکانینەیدەویست هیچ کام ل

دەرگااای ژووری خەوتاانەکەی کرابااووەوە؛ لێاارەدا گاااڵەدانی دەرکە 
دوای خۆیشاای دەرگاااکەی   ەدەغە بااوو. ئەو لاا  وەژوور کەوتا لە

 داخست.
ژوورەکەی جۆری سرارتایی بووا نااوکەوەکەی دارێرای رەق باووا 

لەسااااەری  اڕایەخێراااای لە گۆشااااەکەدا داناااادرابوودۆنبێراااای جاااالا 
چەناادی  هەفااتەیە لێاارەدا میااوانەا بااۆ ماااوەیدەنوساات. ئەو بااۆ ئەم 

 ساڵێ  هەنوانێری هاوشێوەی لە شاری نیویۆرکدا هەبوو.
 خواوەند هەنوانێ  و ئاماجێری لە ژیاندا پێبەخشیوم. 

لە کۆتاییاااداا ئەمشاااەوا ساااینی هەساااتی کاااردا دەبااا   ەرزەکەی 
ینااااااای کە تەلەفاااااااۆنە باااااااداتەوە. بەرەو الی دۆنبەکە باااااااازی داا ب

دەسااااااااااتییەکەی لەباااااااااان چەکاااااااااامەجەی خااااااااااوارەوەی دۆنبەکە 
 ا تەلەفۆنێری کرد.وەشاردراوەتە

 "بەڵ ؟" دەنگێری نێرینە لەو سەری هێڵی تەلەفۆنەکەوە هات. -
 "مامۆستاا" من گەڕامەوە." -
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  Rue La Bruyere 
18

 مەبەستی ڕۆماننوس لێرە ئەندامانی مەزەهەبێکی دینییە کە دواتر باشتر ڕوون دەبێتەوە.   
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" سااە برەا"دەنااگەکە فەرمااانی پێرااردا دیاااربوو پێیخااۆش بااوو گااوێی  -
 لێب .

س  سەرکارەکە... و خودی مامۆساتا  "هەر چواریان ڕۆیشتن. هەر -
 گەورەکەشیان."

بااۆ ساااتێ  بێاادەنگی وەی ئەوەی ناازا براار ا پەیاادابوو. "کەواتە تااۆ 
 زانیاریت الیە."

 ێ  بوونا بە شێوەیەکی سەربەخۆییانە."ڕ"هەر چواریان  -
 "تۆش باوەڕت پێرردن؟" -
 زۆر گرن  بوون." ەڵگەوبەندەکەیان بۆ باوەڕپێرردن"ئاخر ب -

تی برایەتای ەیەکی بە جاۆش. "نایاابە. مان لە نااووڕومەهەناسەدانەو
 بەسەریاندا زاڵ ب  ."کە نیێنییەکە  ادەترسام

 دنەدەرێری بەهێزە." "ڕامانی مردن -
 "ئاواا دەیا  وتابییەکەما چی پێویسە بیزان ا پێمبڵ ." -

سالیس دەیزانی ئەو زانیاارییەی لە  وربانییەکاانی بە دەساتیێنابووا 
تنێ  باااا . "مامۆسااااتاا هەر چواریااااان هێاااادمەگر جااااێگەیدەکاااار  
 کلیلە ئەفسانەییەکە."نی بەردەمۆریان سەلماند... بەردەهەبوو

ئەو لە تەلەفاااۆنەکە گاااوێی لە هەناساااەخواردنەوەی بەرامااابەرەکەی 
بووا دەکرا هەست بە ئۆخینی  مامۆستاکەشی برا. "بەردە کلیلەکە. 

 کتومت ئەوەی گومانی لێدەکرا."
بارایەتییەکە نەخشاەیەکی لەبەرد دەستەی  بە گوێرەی زانیارییەکانا

تاابلۆیەی کە دوا شاوێنی  -کلیالبەردەمۆر... یان بەردە –داهێنابوو 
لێمااانەوەی مەزنتاارین نیێناای باارایەتییەکەی لەسااەر هەڵرەناادرابوو... 
زانیارییەکەش ئەوەندە بە هێز و کاریگەر بووا پاراستنەکەی مایەی 

 یەکە بوو.یسەرهەڵدان و پەیدابوونی دەستەی برایەت
"کاتێااا  بەردە کلیلەکەماااان لەبەردەسااات دابااا ا" مامۆساااتایەکە وای  -

 گوتا "ئەوا تەنیا یەی هەنگاو دەچینە پێش."
"ئێمە لەوە نزیرترین کە تۆ بیری لێدەکەیتەوە. بەردە کلیلەکە لێرەیە  -

 لە پاریس."
 "پاریس؟ باوەڕناکر . شتەکە ئەوەندە ئاسانە." -
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نی ئەم ئێااااوارەیەی بااااۆ سااااینی پاااا  بەپاااا  هەمااااوو ڕووداوەکااااا
گێاااڕایەوە... چاااۆن هەماااوو ئەو چاااوار  ورباااانییەا سااااتەکانی پاااێش 
مەرگیانا نامرادانە هەوڵیان دەدا ژیانە گومڕاییەکەیان بە درکانادنی 

کەوا  –ڕازەکە برڕنەوە. هەریەکەیان دەق ئەوەیان بە سالیس گوت 
ۆنی لەنێو کڵێسەی کا ە بە لێزانی لە شوێنێری دیارکراوبەردە کلیلەک

 شاردراوەتەوە. 19پاریس ئیگلس سێینت سولریس
"لەنێااو ماااڵەکەی خااودا داا" مامۆسااتاکە بە سەرسااوڕمانەوە پرساای.  -

 "باشە چۆن ئەوان پێمان ڕادەبوێرن!"
 "ئەوە چەندین سەدەیە هەر وایان کردووە." -

مامۆسااااتاکە بێاااادەن  بااااووا وەی ئەوەی ئەو ساااااتە سااااەرکەوتنە 
ا بە  سااە هاااتەوە. "تااۆ کااارێری بەسااەریدا زاڵ بااووب . لە کۆتاییاادا
ن سەدەیە چاوەڕ  دەکەین. تۆ مەزنت بۆ خواوەند کرد. ئێمە چەندا

دەب  بەردەکەم باۆ بگێاڕیتەوە. دەساتبەجێش ئەم کاارە بارەیا هەر 
 ئەمشەویش. خۆت دەزانی چی لەسەر سەنگی مەحەی دایە."

ساینی دەیزانای چاای شاتێری چااوەڕواننەکراوی لەپێشاادایەا لەگەڵ 
ا ئەوەی ئێساتا مامۆساتا فەرماانی پێراردا دیااربوو مەحااڵ ئەوەشدا

بوو. "بەنم خۆ کڵێسەکەا خۆی  ەنیەکەا نەخاسمە لە شەودا. چۆن 
 دەتوان  لێی بچمە ژوور؟"

بە تاااااۆنە دەنگێرااااای بڕوابەخۆباااااوونی پیااااااوێری دەستڕۆیشاااااتووا 
 مامۆستاکە بۆی ڕوون کردەوە کە چی برر .

  
وەا پێسااااتەکەی ختااااووکەی کاتێاااا  سااااینی تەلەفااااۆنەکەی دانااااایە

 دڵخەبەردانی دەدا.
ا وای بە خااااۆی گااااوتا سوپاسااااگوزار بااااووا بەوەی یەی سااااەمات

مامۆستاکەی یەی سەمات  مۆڵەتی دابوو تا تۆبەی پێویستی خۆی 
ماان دەباا  گیااان  لە تاوانەکااانی براااا بەرلەوەی  بچێااتە ماااڵی خااوا. 

 . ئەو تاواناااانەی ئەماااڕۆ ئاماااانڵێریخاااۆم پاااای بااارەمەوە یئەمااڕۆ
پیرۆزیااان بەدواوە بااوو. کردەکااانی شااەڕ دژی  دوژمنەکااانی خااودا  

 چەند سەدەیەکە  کراون. لێخۆشبوونیش دەستەبەرە.
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 ی پێویستی بە  وربانییە.ئاخر سینی دەیزانیا گەردنئازاد
پەردەکااااانی دادانەوە تااااا تاریاااا  داباااا ا خااااۆی ڕووت کااااردەوە و 

ادا. سااەری لەبەراماابەر ئاااوێنەکەی ناوەڕاسااتی ژوورەکەدا چااۆکی د
ناازم کااردەوەا دەسااتی لەو دڕکە بزمااارانەی  ایشااەکەا کە لەڕاناای 
بەساااتبووی دا. هەماااوو شااااگردە ڕاساااتە ینەکانی ئەم رێگاااایە ئەم 

نا کە دڕكاای ئاساانینی شااتەیان لەخااۆ بەسااتووەا  ایشااێری چەرماای
 ایمرراونا کات  دەبەستر ا دڕکەکان دەچنە نێو  ل  )بزمارئاسا(ی

ناسۆری  و ەسەکە هەمیشە بیر لە ژانگۆشتا ئەمەش بۆ ئەوەی ک
ڕکادارەوە )کریساتۆی( برااتەوە. ئەو ئاازارەی لەو  ایشاە د 20میسا

بەدی دەهێنااااااااا بەوەی  دیرەشااااااای پەرچە کردارێرااااااایدەهااااااااتا 
 بەربەستێ  بەرامبەر خواستەکانی گۆشتەکە پەیدا بب .

هەرچەناادە سااینی ئەمااڕۆ ئەم  ایشااەی زیاااتر لە دوو سااەمات لە 
شیزانی ئەماڕۆ ڕۆژێرای ئاساایی نەباوو. دەساتی خۆی بەستبووا دە

گەیاندە  ایشەکە و هەردوو سەری تونادترکردا تاا دڕکەکاان زیااتر 
ی دەداا چێاایی لەو بچاانە نێااو گۆشااتەکەی. بە هێواشاایش هەناسااە

 ردانەی وەردەگرت.ڕیتوێلە خۆئازا
ا ساینی ئەمەی بە چارپەیەکەوە گاوتا هەماان دووردە باشە ئازار

مامۆستای هەموو  - 21(ۆس  ماری  ئێسرریهاخ)پیرۆزەکەی باوکە 
لە  )ئێساااارریها(دووبااااارە دەکااااردەوە. هەرچەناااادە  -مامۆسااااتاکان

وشااەکانی هێشااتا دەژیاااا  دا مردبااووا لاا  ئاااوەزەکەی هێشااتا1975
خزمەتراارە دڵساۆزەکانی ئەو لەسەرتاساەری  سرتەیان لەبن گاوێی

ن یاکاتێااا  ئەوان  کڕنوشااا دنیاااادا دەنگیاااان دەدایەوەا ئەمەش هەر
ڕیتااوێلە تااایبەتییە ناسااراوەکەی "ئااازاردانی جەسااتە"یان  بردبااایە و
 برربایە.

ی خساتە ساەر ئەو گوریساە ی تیشارۆی بیاری خاۆهەنووکە ساین
گاااارێیەی بە ڕێرااااوپێری لە تەنیشاااات ئەو داناااادرابوو.  وڕسااااە گرێ
. گرێیەکااانی گوریسااەکە خااوێنی وشااربوەکیان لەسااەر دیساایرلینەکە

ەری خۆپااااکرردنەوە باااۆ ژان و مەیااای باااوو. تاساااەمەند باااۆ کااااریگ
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  Christ 
21

  Josemaria Escrivá 
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ناسۆرەکەیا سینی بە خێرایای دروودێرای خوێناد. ئینڵاا دەساتی 
ە گاار  گاارێرەا چاوەکااانی نوو اناادن و بە مچییا ااگەیاناادە سااەرێری 

گرێیەکااان پشااتی  ی کااردهەمااوو هێاازیەوە لەپشااتی خااۆی داا هەساات
ان بۆ ئەوشانی گواساتەوەا لە لەم شدەگەزن.  امچی لەخۆدانەکەی 

ێسااتەکەی خااۆی دەدا. جااار لەسااەر جااارا دووبااارە هەر ی پگۆشاات
 خۆی  امچی کوت کرد.

  22.من لەجەستەی خۆم دەدەم
 لە کۆتاییداا هەستی کرد دیسان خوێنی هەڵدە وڵ .

 
 
 
 
 
 

                                                           
22

  castigo corpus meum   زۆر جاران لەم ڕۆمانەدا، نووسەر پەنا دەباتە بەر وشەو
 التینی. لێرەدا دەستەواژەکە التینییە. دەستەواژە، تەنانەت بڕگەی فەرەنسی و 
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 ٣بەندی 

 
ل بە نێو پەنڵەرە کراوەکەی تڕومبێلی سایترون هەوای فێنری ئەپڕێ

Zx  و لە  باااازداتێااارەڕ دەباااووا کاااات  تاااڕومبێلەکە مااااڵی ئاااۆپێرای
پەڕیەوە و بەرەو باشااور لێاادەخوڕا.  23(پلااێس ڤێناادۆمیش)گەڕەکاای 

لێخاوڕەکەداا ڕۆبەرت النگادن دانیشاتبووا  تلەسەر کورسای تەنیشا
هەسااتی کاارد کااات  هەوڵاای ئەوە دەدا زەیناای خااۆی ڕوون براااتەوەا 

 تیایی تێادەپەڕ . دووشاە خێارا و ڕیشتاشاینەکەی وای شارەکە بە
کەی دەربارەو ا بەنم هێشاتا خرۆشاانە  ێروپێاڕلێرردبوو هەند  

بە وێاااااااانەکە نەڕەوابااااااااۆوە. وێاااااااانە تااااااااۆ ێنەرەکەی جەسااااااااتەی 
 ریدا مابوو.سەرپەرشتیارەکە هێشتا هەر لە مێش

 .ژای سانیێر مرد
ەساتدانی النگدن نەیدەتوانی هیچ براا بەنم هەستێری  ووڵی بە لە د

ر کە ێ. وێااڕای ناااووڕومەتی سااانیمەرگاای سەرپەرشااتیارەکە هەبااوو
ۆ هااونەر وای ۆشااەگیر بااووا ئەو خااۆ تەرخااانرردنە ناااوازەیەی بااگ

ێز و  ەدری لێبگیر . کتێبەکانی سەبارەت بە لێرردبوو بە ئاسانی ڕ
 ا25و تێنیااا  24کاااۆدە نیێنیااایە شااااراوەکانی نێاااو تابلۆکاااانی پوسساااە

بەنمااونە  لە پۆلەکاناادا االنگاادن بااوو یتسااشااتگەلێری دە ە خۆشەوی
زۆر تاامەزرۆی باووا  گادنیان الندەییێنانەوە. دیاداری ئەم شەویشا

 کاتێریش سانیێر لە کاتی خۆیدا بەدەرنەکەوتا ئەو نامراد بوو.
ی ساااانیێر لەکەلااالەی النگااادنی یدیساااان وێااانەی جەساااتەی کەوتاااوو

؟ النگااادن کاااردووە یخاااۆ ژای ساااانێیر بە خاااۆی وای لەدایەوە. 
لە جامە کراوەکەی دەرگااکەوە ساەیری دەرەوەی  ائاوڕێری دایەوە

 لە خۆدەکرد وێنەکە لە مێشری بباتەدەر. کردا وای
دەڕۆیشاتا دەساتگێڕەکانی بوون ا شارەکە بەرەو خامۆشالەدەرەوە

ماڕەبااااانەی  نااااو ڵە بە بادەمەکانیااااان ڕادەکێشاااااا  سااااەر شااااە ام
گارساااۆنەکان کاااارتۆنە خاشااااکەکانیان لە شاااوێنی خۆیاااان دادەنااااا 
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جووتە دڵدارێری درەنگی شاەویش باۆ خاۆگەرمرردنەوە لەو شاەوە 
ێاانرە بااۆن یاسااەمینەدا لە باوەشاای یەکاادی تونااد یەکیااان گرتبااوو. ف

مبێلە ساایترونەکە بە باندەسااتێیرەوە بەناااو پاشاااگەردانییەکەی وتااڕ
 جااران هاۆڕنەکەی وەی چە اۆ دڕی بە شە امەکە دەڕۆیشاتا دوو
 ترافیری سەر جادەکە دا.

ی تااۆ ئەمشااەو هێشااتا هەر لەپاریساادا ە"کاااپتنەکە دڵخۆشاابوو بەو -
ی ئەوەی لە " پۆلیسااااااەکە وای بە النگاااااادن گااااااوتا دواماااااااویتەوەا

دەناااا  باااا .  ئەمە یەکەم جااااار بااااوو بە هااااوتێلەکە دەرچووبااااوونا
 "ڕێرەوتێری خۆشبەختانەیە."

النگاادن هەسااتی بە هەمااوو شااتێ  دەکاارد تەنیااا خۆشاابەختی نەباا ا 
باوو. وەی کەساێ ا ڕێرەوتیش ئەو ڕامانە بوو کە هایچ باڕوای پێنە

ەی دروشاااااا  و هێمااااااا بەیەکەوە دۆزیاااااانەو کە ژیااااااانی خااااااۆی لە
بەساااەربردب ا النگااادن جییاااانی بە گرێااادراوەکانی ئایااادۆلۆژیاکان 

دەکار  تۆڕێری  ووڵی تێرچڕژاوی  مێیوو و رووداوەکان دەبینی. 
وانەکااانی هێماناساای لە  ەو زۆر جاااران لەا  ئگرێاادانەکە نادیااار باا 
نیا کات ئەوان لەوێنا ئەوان تە بەنم هەمووهارڤاردا وتاری دەداا 

 .لەبن سەرتوێییدا شاردراونەتەوە
"پێموایەا" النگدن بە پۆلیسەکەی گوتا "زانرۆی ئەمریری لە پااریس  -

 کە من لێرە ماومەتەوە؟"  پێیگوتب
 لێخوڕەکە سەرێری بادا. "ئینتەرپۆ ."

 ا. ئەو لە بیاری نەماابووهەڵابەتەا النگدن بیری لێرردەوە. ئینتەرپۆ 
 انیانەکانی ئەوڕوپا لە سەرنشاینداوایەکی ب  وەی وا هەموو هوتێل

لێرااردن باادەنا دەکاار ا پاساارۆرتەکانیان نیشااانی مێاازی پێشااوازی 
باااۆتە  اااانون. هەماااوو  و دڵگیااار تێرەڕیاااوە ئەمەش لە کڵێشاااەیەکی

کا  و لە کاو   اشەوێ  کارمەندانی ئینتەرپۆ  بە دروستی دەزانان
یتاازدا هەر کاااری پێاانج . دۆزیاانەوەی النگاادنیش لە هااوتێلی ڕڕازاوە
 کەیەی دەبوو. چر

بەنێااو شاااردا و بەرەو باشااوور خێااراییەکەی زیاااتر  کە ساایترونەکە
کاااردا سااایمای درەوشااااوەی باااورجی ئیهااال بەدیاااار کەوتا هەر لە 
دوورەوە بەو شااەوە شااەو ی بەرەو ئاساامان دەڕۆیشاات. بەدیتناای 
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ئەم دیاامەنەا النگاادن بیااری لە ڤیرتۆریااا کااردەوەا بەڵێاانە خۆشااەکەی 
تەوەا کە دەبوایە هەر شەش مان  جارێ  ساڵێ  لەمەوبەری بیرها

ن لە شااوێنێری جیاااوازی سااەر ئەم زەمیاانە بە یەی بااگەنەوە. النگااد
لایش لەنێااو لیساتی دیاادارەکەیان گوماانی باۆ ئەوە چااووا باورجی ئیه

وە لەدوا جارا النگدن ڤیرتۆریاای لە فڕۆکەخاانە تەنگییەبووب . بە دڵ
ێ  بەرلە ئەماڕۆ جەنڵاڵەکەی ڕۆما ماچ کردا ئەمەش زیااتر لە سااڵ

 بوو.
"ئەر  بەسەر بورجەکە کەوتووی؟" لێخوڕەکە کە ئاوڕێری لێدایەوە  -

 وای لە النگدن پرسی.
دڵنیاااییەوە بەد لێیحاااڵی بااوو. "داوای  ا بەالنگاادنیش چاااوێری تێبااڕی

 لێبوردنت لێدەکەم؟"
پۆلیساااااەکە لە جاااااامی تاااااڕومبێلەکە  "ئەمە زۆر جاااااوانەا وانیااااایە؟" -

 ل کرد.ئاماژەیەکی بە بورجی ئیه
النگااادنیش چاوەکاااانی ساااووڕدان. "نەخێااارا مااان نەچاااوومەتە ساااەر 

 بورجەکە."
 "ئەمە هێمایەکی فەڕەنسایە. پێموایە تەواو مەیار ب ." -

النگاادن بە نائامااادەیی سااەری بااۆ لە انااد. هێماناسااەکان زۆرجاااران 
ئەو ساااااەرنڵەیان داوەا کە فەڕەنسااااااا ئەو ونتەی بە پیااااااوەتی و 

کورتیلەا  26پیرینی بنەکانی وەی ناپلیۆن ومێبازێتی سەرکردە کورتە
هەزار پێای درێایا  ونە کە مەترە ێرای درێاییبەالی ئەوەدا چاو هەر
 هێمای خۆیان. نەبرە

ا گڵااۆپی تاارافیرەکە 27کاااتێریش گەیشااتنە دووڕیااانی ریااو دە ریهااۆلی
سوور بووا بەنم سایترونەکە خااوی نەکاردەوە. لێخاوڕەکە پێای بە 

بەرەو رێگااا داریاانەکەی  ڕوو   ئەوتااڕومبێلەکەوە ناااو لەدەرچەی 
 29ی تااااویلەریا کە وەی دەروازەی باااااکووری باااااخ28کاسااااتیلیۆن

ۆیشات. زۆر لە گەشاتیاران دارا واتە پاارکی مەڵبەنادی پااریس ڕناو
بە هۆی ئەو هەزاران  گوڵە تولرە  30یاردەی تویلەریبسەبارەت بە 
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اژەیە ق  ئامم تویلەری لە ڕاستیدا و دە اودەبەد لێیحاڵی دەبنا بەن
ۆمانساااایەت دوور باااا . جاااااران پااااارکەکە ڕبااااۆ شااااتێ  کە زۆر لە 

گۆڕەپانێری بەربەرینای کااری  وڕکااری وەساتا پاریساییەکان باووا 
 کە  رمید یان تویلیان بۆ خانووبەرەکانیان ل  دروست دەکرد.

کە دەساتێری باۆ بان گەیشتنە نێاو پاارکە چاۆڵەکەا لێخاوڕەکاتێریش 
ێما فیرە لێادەرە ئاگاداریناامەکەی دەشبوولی تڕومبێلەکەی برد و  ه

نگییە لە کوژانااادەوە. النگااادن ئااااهێری هااااتەوە بەرا چێااایی لە بێااادە
 تااااایتیشاااااری الیوەی تاااااڕومبێلەکەا ەپاااااڕەکەوە وەرگااااارت. لە دەر

پێشااااەوەی تااااڕومبێلەکە کەوتە سااااەر  ڕێگااااا بەردیاااانەکەا دەنگاااای 
تایەکاانیش ڕیتمێرای خەولێخەریااان پەیاداکرد. النگادن هەمیشااە وای 

لەری شوێنێری پیارۆز با . ئااخر ئێارە ئەو بااخەیە کە  یا کە تودادەن
لااا  ئەنڵاااام دەداا ی شاااێوە و ڕەنگااای ەتاااا یرردنەو 31کلاااود ماااۆن 

باازووتنەوەی ئیمررێسیۆنیساات  دە اااودە یش سروشاای لەدایربااوونی
بوو. وێڕای ئەمەا ئەمشاەو ئەم شاوێنە ئامااژەیەکی ناامۆی شاتێری 

 شوومە.
پ وەرسااااووڕایەوەا باااااۆ الی ساااایتروونەکە ئێسااااتا بەرەو الی چە

نادییەکە ڕۆیشات. بە دەوری باازنە ڕۆژئاوای بۆلیهواری پاارکە ناوە
گااااداا شاااوفێرەکە کاااۆننێری چاااۆڵی باااڕی و گەیشاااتە مەیااادانێری ڕێ

چوارگۆشەی فراوان. هەنووکە النگادن دەیتاوانی کۆتاایی باخەکاانی 
 تویلەری ببین ا کە بە بەردێری تا ئاسا جیای دەکردەوە.

 32ێل.تا ی کاروس
سااێل بە هااۆیەکی تااا ی کارو ڕیتااوێلی ڕابااواردنا جارێریااانوێااڕای 

ئاسااااتی لە سااااەرتاپا جیاااااواز بااااووە مااااایەی ڕێاااازی هااااونەر. هەر 
لەریا چااوار مااۆزەی هااونەری هەرە یسااەرەتاییەوە تااا  کۆتااایی تااو

لێاااارە دەبیناااادران... هەر یەکێریشاااایان بەگااااوێرەی  بی جییاااااننایااااا
 ڕووگەنما گۆشەیەکی گرتبوو.

ەا لە دەسااتە ڕاساااتی جاااامی دەرگاااای تاااڕومبێلەکەا بەرەو وەلە دەر
گاادن دەیتااوانی ا الن33خااوار بەناااو ڕووباااری سااین و کااای ڤااۆلتیردا
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ڕووخساری دراماتیریانەی وێستگەی شەمەندەفەری کاۆنینە ببینا ا 
. بە ناااواڕینە دەساااتە چەپااایش 34کە ئێساااتا باااۆتە ماااۆزەی دۆرساااای

مااۆزەی هااونەری  وترەی مەڵبەنادی پۆمریاادۆ ببینا ا کەودەیتاوانی لاا
هااااااوچەرخی باااااۆ گواساااااتراوەتەوە. لەپشاااااتی ئەویشاااااەوە بەالی 

امساایس لەو  بەسااەر اداا النگاادن دەیزاناای کە  ااووچەکی ڕڕۆژئاااو
 .35(دی ژو دە پومە)دارەکان هەڵچووەا نیشانەی مۆزەی 

بەنم ڕێراااوڕەوانا بەالی ڕاساااتەوەا بەنێاااو رێگاااا تا ااادارەکەداا کە 
ێنساااااانس کە باااااۆتە ڕ ریالنگااااادن دەیتاااااوانی یەی بارساااااتە کۆشااااا

 ببین . ابەناوبانگرتین مۆزەی جییان
 .36خانەی لۆڤەرزەمۆ

النگدن هەساتی بە ختاووکەیەکی ئاشانایانەی کارانگاازی کارد کاات  
ێرای هەمەگیاری لێتێگەیشاتن چاوەکانی لە هەوڵی ئەوەدابوونا هەوڵ

و زەبەالحە پەیدا برا. بەنێو  ئەو کۆشرە مەزنە  بڵندخانەیە لەو باڵە
ەی ڕوەو سااری سەرنڵڕاکێشای لاۆڤەر وەی  ەنینەداا ڕووخدڵڕفێ

ئاسمانی پاریس هەڵچاووە. شاێوەکەی لە نااڵە ئەسارێری کەتە و ز  
ساەر باۆ ترین باڵەخانەی ئەوروپا باووا لەمدەچ ا ئاخر لۆڤەر درێی

 تەنااانەت ئەوسااەری لە ساا  ئەوەناادەی بااورجی ئیهاال درێیتاار بااوو.
ی لەنێااوان باڵەکااانی گۆڕەپااانە یەی ملیااۆن پاا  چااوار گۆشااەییەکە
تەوە. جارێریاان النگادن مۆزەکەدا دەکر  بارتە ای پانتاییەکەشی بێ

بووا گەشتێری س  هەموو گۆڕەپانەکەا بست بەبستی بە پ  ڕۆیشت
 میلی دڵڕفێنانە بوو.

پێاانج هەفااتەی  بە گااوێرەی ئەو خەماڵناادنەی کە هەر سااەردانرەرێ 
بین ا بەنم خاۆ پارچە هونەریەکانی ب ٦٥٣٠٠ پێویست دەب  تا هەر
کە النگادن  ائەو ئەزموونە کورترراوەیان دەبینی زۆر لە گەشتیاران

بە لۆڤەری بچرۆڵە ئاماژەی بۆ دەکردا ئەویش ئەو سا  دەساترارە 
بەتاسەوە باوو بیاانبین : مۆناالیزاا ڤیناۆی دی  کەیهەر اناوازەبوو

 بوو. 37ملیلییۆ و سەرکەوتنی باڵدار
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ەنسایێری خێارا رییەکە و بە فەرتی دایە وۆلرای تاۆلشوفێرەکە دەس 
 گوتی؛ "بەڕێز النگدن گەیشت. دوو خولەی و الی ئێوەین."

 سەلماندنێری لە ئامێرەکە هات کە مایەی لێتێگەیشتن نەبوو. کرتەی
شوفێرەکە ئامێرەکەی هەڵگرتەوەا ئیدی ڕووی لە النگادن کارد. "تاۆ 

 کاپتن دەبینی." دالە دەروازەی سەرەکی
لێخااوڕینی تڕومبێلاای لە  یشااانە  ەدەغەیەشااوفێرەکە گااوێی بەو نی

بەردەم کۆشااااااااااارەکە نەداا سااااااااااالفێری لە تاااااااااااڕومبێلەکە دایەوەا 
ساااایترونەکەی بە خێرایاااای بەسااااەر بەربەسااااتەکە خساااات. ئێسااااتا 
دەروازەی سااەرەکی لااۆڤەر بەدیااار کەوتا لە دوورەوە ڕاشااراوانە 
دیاربووا کە بە حەفت ناافوورەی ئااوی سا  گۆشاەیی دەورەدرا و 

 ی دەبریسرایەوە.بە گەشاوەی
 . هەرەمەکان

کەی مااااۆزەکە خەریربااااوو بە ەد مااااۆزەکە خااااۆی ەدەروازە نااااوێی
ەمە جااامە نااوێیە مشااتومڕهەڵگرەکەا کە لەالیەن ربەناوباناا  باا . هە

دیاازاین کرابااووا  38ڕەچەڵەی چیناای پااای تەالرسااازی ئەمریراای بە
دنەی گااااڵتەکردنی بە کۆنەپاااارێزان دەداا هااای ئەوانەی  هەساااتیان 

ەو دروساااااااترراوە ناااااااوێیە ڕەساااااااەنایەتی گۆڕەپاااااااانە دەکاااااااردا ئ
بە  یەکەینرااااریایپێشاااتر دیز 39ڕێنسیانسااایانەکەی تێراااداوە. گاااۆتە

ش ئەم (پااااای)مۆسااایقایەکی بەساااتوو لێرچوانااادبووا رەخنەگرانااای 
بوو. هەوادارە بە نێنااوکی سااەر تەختەڕەشااە لێرچواناااد هەرەمەیااان

یەی پا  وپێشرەوتووخوازەکانیش  پێیان وابووا ئەو هەرەمە حەفتاا
درێاایە ڕۆشاانە وەی هاوکااارێری وەسااتایانەی تەالرسااازی  کااۆن و 
ناااوێەا هێماااایەکە کاااۆن و ناااو  بەیەکەوە گااار  دەداا ڕێناااوێنیێری 

 لۆڤەرە بۆ سەدەی داهاتوو.
"ئەر  تۆ حەز بە هەرەمەکەمان دەکەی؟" پۆلیسەکە وای لە النگدن  -

 پرسی. 
برااا لە  نسااییەکە حەزنێوچاااوانی گاارژ کاارد. پێاادەچوو فەرە النگاادن

ئەمااریرییەکە بررساا . هەڵاابەتە پرساایارەکەش بارگاااوی بااوو. ئەگەر 

                                                           
38

  I.M. Pei 
39

  Goethe 



34 

پااا  لێبنێااای کەوا حەزت بە چاااارەی هەرەمەکەیە ئەوا ئەمریریێرااای 
ا خاۆ ئەگەر پێنەخۆشبوونەکەشات ساەبارەت بە  زەو سز دەردەچا

ڕیا ئەوا دەبێاااااتە ماااااایەی ساااااووکایەتی کاااااردن ەمەکە دەرباااااهەڕ
 بەفەرەنسا.

بووا" النگدن وەنمی یارۆی پۆلیسای دایەوەا  "میتەران پیاوێری ئازا -
ساااەرۆکی فەڕەنساااای   جیاوازییەکاااانی لێااا  کاااردنەوە. دەگاااوتر

کۆچرردووا کە بەرپرسیاربوو لە دروسترردنی هەرەمەکەا تووشی 
"گرێاااای فیاااارمەون"ی ببااااوو. ئەو بە تەنیااااا بەرپرساااایاربوو لەوەی 

 اااااوچەکە میسااااارییەکانا هاااااونەر و کااااااری  پڕکااااارد لە یپاریسااااا
ردیانا فاارانس میااتەران هااۆگری کلتااووری میسااری بااووا بە دەسااتر

 ئاماژەیان بۆ دەکرد. 40بە ئەبو  هۆ  شێوەیەی کە فەڕەنسییەکان
ەکە چیاایە؟" النگاادن وای لە پۆلیسااەکە پرساای و "ئەر  ناااوی کاااپتن -

 بەمەش بابەتەکەی گۆڕی.
لێخوڕەکە وای وەنم دایەوە و گەیشاتنە دەروازەی  41"بێزو فاش ا" -

 42."ال تورومە  پێی دەڵێین سەرەکی. "ئێ
بااوو کە کەسااێری فەرەنساای النگاادن ئاااوڕێری لێاادایەوەا پێاای سااەیر 

ئاژەڵیاااانەی وا تەلیساااماوی هەبااا . "تاااۆ بە  کااااپتنەکەت  نازنااااوێری
 کە؟"گاجووتەدەڵێ ا 

ەڕێااز النگااادن یس وەی کەوانەیااان لێیااات. "ببرۆکااانی کااابرای پااۆل
 فەڕەنسییەکەت لەوە باشترە کە دانت پێدانا."

بەنم زانیاری  ا النگدن بیری لێرردەوەا فەڕەنسیەکەم دووکەڵ دەکا
جووت بووە. هەمیشە هەر گا (تاروی). دەربارەی بورجەکان باشە

 ماگەلێرن هەموو جییانی داگرتووە. ئەستێرەناسی هێ
ناااااافورەداا لەالی دەرگە  پۆلیساااااەکە تاااااڕومبێلەکەی لە نێاااااوان دوو

بە ی سەرەکییەا ەرگەەو  دهەرەمەکە ڕاگرت. "بەڕێزا ئ گەورەکەی
 ."هیوای بەختەوەریت

 تە ژوور؟""تۆ نایەی -
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  Sphinx  ئەو دێوە سەر ژنە جەستە شێرە باڵدارە بوو، کە لەالی هەرەمی خۆفۆ لە جیزەی میسر
 بوو. وەرگێڕ
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تااۆ لێاارە دابنااێ . ماان کاااری دیاارەم  ائەوەیە "فەرمااانەکەی سەرشااان  -
 هەیە دەب  پێیان ڕابگەم."

ی تڕومبێلەکەی ەالنگدن بە تەنیا مایەوەا سەیرێری الیتەکانی پشتەو
گاۆڕ ا کرد کە ڕۆیشتا ئەوسا  تێگەیشت خۆ دەتوان  ڕای خۆی ب

لە گۆڕەپاااانەکە دەربچااا  و تاکسااایێ  بگااار  و  بگەڕێاااتەوە لێااای 
 گوت کە ئەمەا بیرۆکەیەکی  ێزەونانەیە.یپێ بخەو . شتێریش

کاااااتێریش بەرەو پێشااااەوەی تەمااااومیی فااااوارەکە هەنگاااااوی ناااااا 
هەستێری ناخۆشای بۆهاات بەوەی بە خەیااڵ پا  دەنێاتە جییاانێری 

ا دیسااااان یەخەی ودیاااارەوە. ئەو ڕووداوە خەونئااااامێزەی ئەمشااااە
گارتەوە. ئااخر هەر بیسات خااولەی پاێش ئێساتا لەنااو نااوێنەکەی لە 
هوتێلەکەدا ڕازابوو. هەنووکەش لەبەرامبەر هەرەمە ڕۆشنەکەی کە 
ئەبو  هۆ  دروستی کردووەا وەستاوەا چااوەڕێی پۆلیساێ  دەکااا 

 پێی دەڵێن گایەکە.
ا وای ماااان کەوتااااوومەتە نێااااو داوی تااااابلۆیەکی ساااایلهادۆر دالاااای

 یرکردەوە.ب
النگاادن هەنگاااوی بەرەو دەروازە سااەرەکییەکە هەڵێناااا دەرگااایەکی 

 و چۆڵ و هۆڵ بوو. تاری بازنەیی  ەبە. داننەکەشی 
 ئەر  لە دەرگا بدەم؟

ێزلێگیراو لێارە ڕالنگدن پێی سەیر بوو ئەگەر هەر میسری ناسێری 
لە بەرامبەر هەرەمەکە لە دەرگای داب  و ڕەچاوی ئەوەشی کردب  

وەنم بدرێتەوە. دەستی خۆی بەرزکردەوە کە پێی لەشووشەکە کە 
بااداا بەنم لە تاریرااایی پشااتەوە بیچمێراای بەدی کااردا کە لە پەیاایە 
پێچاوپێچەکاااااانەوە ساااااەردەکەوت. پیااااااوەکە کەساااااێری گۆشاااااتنی 

رتا  دەچاووا جلێرای ەاوی ڕەشئەسامەر باووا هەر لە نیانادمڕتێرسا
ئاساااتەم شاااانەکانی ە شااای ساااین  داپۆشاااەر کە بڕەشا  ااااتێری ڕە

وڕانەوەا لەبەرداباوو. بە لەخاۆڕادیتن سودەنەلەبەر تەسری تێدا وەر
و بە  اااچە بە هێزەکااانی هەنگاااوی بااۆ پێشااەوە دەنااا. لە تەلەفااۆنە 
دەسااااتیەکەی  سااااەی دەکااااردا کاااااتێریش گەیشاااات تەلەفااااۆنەکەی 

 .ەوەژوور تەواوبوو. ئاماژەی بە النگدن کرد بێتە
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ەیشاااتە النگااادن وای پێگاااوت و بە  ا" هەر کاااات  گفاشاااێ"مااان بێااازو  -
دەرگاااا خاااڕەکە لێیااااتەژوور. "کااااپتنی بەڕێاااوەبەرایەتی مەڵبەنااادی 

 ە دەناااااگەکەی تەواو باااااووا وەی ئەوەیپۆلیسااااای دادوەری." تاااااۆن
 باهۆزێ  سەدای دەدایەوە.

لەپە پانەکااااااااانی فاشاااااااا  دەورەی دەسااااااااتی النگاااااااادنیان دا و بە 
 هێزێریشەوە گوشی.

گااوت. "ئاااژانەکەت گااوتی کەوا ژای "وێاانەکەم بیناایا" النگاادن وای پێ -
 وەاااااااااا"وسانیێر بەخۆی وای لە خۆی کرد

ق بااااوونەوە. "ئەوەی لە النگاااادنا" چااااوە  ەترانییەکااااانی زە "بەڕێاااز -
 دا بینیوتە تەنیا سەرەتای شتێرە کە سانیێر کردوویەتی."نەکەوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤بەندی 
 

شاایەوە و بەخۆی و شانە پانەکاان باۆ پشاتەوە ک  کاپتن بێزو فاش
گاایەکی تاووڕە خاۆی  ا وەیوەچەناگەی بەسەر سانگدا شاۆڕببووە
ۆ پشااااتەوە باااا تێیەڵسااااوون کاااارێ دەنوانااااد. پاااارچە ڕەشااااەکەی بە 

پااۆڕی  اداهێنانەکەی بە شااێوەیەی بااووداهێنرابااووا شااێوازی پرچاا
پێشەوەی وەی تاووکی ساەری بێوەژناانە دەرکەوتباووا نێوچااوانی 

بیچمای بەلەمێا  وەی دووالی پرچی وەی گۆشاەیەکی تیایی پێشاە
ا کە هەنگاااوی بااۆ پێشااەوە دەناااا چاااوە ڕەشااەکانی پااێش دیااار بااوو
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پێیەکانی هەڵدە رچاندا بەمە بەرچاوی ڕوون وەی ناووڕومەتەکەی 
 بە شێوەیەکی توندوبەند بۆسەر هەموو دۆزەکان نیشان دەدا.

النگاادن بە دوای کاااپتنەکە بەسااەر پەیاایە مەڕمەڕە ناسااراوکان بااۆ 
دابەزی. کاتێا  لەو  دادەبەزیانا شووشەیینەکە  ژێرەوەی هەرەمە

نێو پۆلیسی دادوەریدا ڕۆیشتن کە تفەنگەکانیان لە گۆلمە دابوو.  بە
پەیامەکە ڕوون و ئاشررا بوو: بەب  مۆڵەتی کاپتن فاش ا ئەمشاەو 

 نەکەی بۆی هەیە بێتە ئەو  و نەکەسیش لەو  بڕوا.
ە بە دابەزیااااان باااااۆ ئاساااااتی خاااااوارەوەا النگااااادن تووشااااای ترسااااا

سااەرهەڵدراوەکەی بااووەوە. حاازوری فاشاا  لە بەخێرهێنااان زیاااتر 
نەباااووا خاااودی لاااۆڤەریش لەم سااااتەدا گاااۆڕێری درەوشااااوە باااوو. 

کازا  اکیێریوونڕپەییەکان هەروەی ڕاڕەوە تاریرەکانی سینەماا بە 
ا وابوو. النگدن گوێی لە دەنگی تارپەی ەدرەوەشایەوەکە پ  بەپ  د

ئەو  وە. کاتێ  سەری هەڵبڕیاپێی خۆی لەسەر شووشەکە دەبووە
 چااۆن   کەورەکەوە دەهاااتا ببینااوتەناارە تەمااومیە کە لە ئاااوی ناااف

 وەی ل  تاری  دەکرد.ەی دەرەدیمەنەک
"دەیساااااەلمێن ؟" فاشااااا  وای لێررسااااایا بە چەنااااااگە  پانەکەشااااای  -

 ئاماژەیەکی بۆ سەرەوە کرد.
وو گەمە برااا. "بەڵاا ا النگاادن ئاااهێری هەڵرێشاااا  لەوە ماناادووتر باا

 نایابە." رەمەکەتانهە
 منگەیەکی لێوەهات. "جێبرینێ  بە ڕووخساری پاریسەوە." فاش 

. النگدن هەستی کرد خاانەخوێیەکەی پیااوێری تونادە پەالری یەکەم
هیچ بیرۆکەیەکی   اق بوو ئاخۆ فاشرب . مەکەسێری نەرم لەوەی 

ساااااەبارەت بەو هەرەمە هەیەا کە ساااااەرۆی میاااااتەران دە ااااااودەق 
تەخااتە شووشااەی  ٦٦٦ ڕێاا وسترردنەکەشاای داخااوازی بااووا در

دەویسااتا ئەو ژمااارە نااامۆیەش ڕێاا  ئەو ژمااارەیە بااوو کە گااوایە 
 .43ژمارەی شەیتانە

 النگدن بڕیاریدا ئەم شتە بای نەکا.
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کاتێ  زیاتر بەرەو داننای ژێارزەمینەکە دەچاوونە خاوارا بەرەبەرە 
بە دەمرراونەوەی مەودایەکە لە سێبەرەکەدا دەردەکەوت. شوێنەکە 

 ووڵی پەنڵا و حەفت پ  لە خاوار ئاساتی زەوی ڕۆناراوەا پێریااتە 
پااااا  چوارگۆشاااااەیی بە شاااااێوەی ٧٠٠٠٠ناااااوێرەی هاااااۆڵی لاااااۆڤەر 

ئەشرەوتێری با  کۆتاایی دروسات کاراوە. لە مەڕمەڕێرای زەردبااو 
ەن  هەنگاوینیەکەی ڕدروسترراوە تا ڕەنگەکەی لەگەڵ ڕووخسارە 

لە ئەنگااااوتن ڕۆژ ەر بێاااتەوەا هاااۆڵی بااانەوە لەگەڵساااەرەوەی لاااۆڤ
گەشااتیاران جاامەی د . ئەمشااەویش هااۆڵەکە گیااراوە و تاریریشااەا 
ساااااەرتاپای مەوداکە سااااااردی و بۆشاااااایی سارداوئاساااااای وەی 

 کەشوهەوا نیشان دەدا.
"باشە ئەدی دەستەی بەردەوامای ئاسایشای ماۆزەکە؟" النگادن وای  -

 پرسی.
 وا وەنماای دایەوە. دەنگەکەشاای وا دەهااات فاشاا "دەستبەسااەرنا"  -

براااا.   ی تااایمەکەی فاشااایوەی ئەوەی النگااادن پرسااایاری لێیااااتوو
. ا بێاااتە ژوور"دیاااارەا یەکێااا  توانیاااویەتی بااا  ئەوەی باااۆی هەبااا 

دا لێیاااان 44هەماااوو پاساااەوانە شاااەوەکانی لاااۆڤەر لە بااااڵی ساااەلیی
پۆلیسااااااەکانی ماااااان ئەرکاااااای  بااااااۆ ئەمشااااااەویش پرسااااااراوەتەوە.

 ئاسایشرارێزی مۆزەکەیان گرتۆتە ئەستۆ."
بۆ لە اندا بە خێاراییش دەجاوون تاا بە هەنگاوەکاانی  النگدن سەری

 ڕابگا. فاش 
 ررسی.ە؟" کاپتنەکە وای لێو"تۆ تا چەند ژای سانیێرت ناسیو -
 "لە ڕاستیدا واش نا. ئێمە هەرگیز یەکدیمان نەبینیوە." -
رتان ئەمشەو ابە سەرسوڕمانەوە سەیری کرد. "یەکەمین دید  فاش -

 بووە؟" 
هاۆڵ  پێشاوازییەکەی زانراۆی ئەمریرای لە  "بەڵ . وامان داناابوو لە -

پاریسا دوای تەواوبوونی موحاازەرەکەم یەکادی ببیناینا بەنم ئەو 
 هەر نەهات."

یەی دوو تێبینااااای لە دەفتەرەکەیااااادا نووساااااین. کااااااتێریش  فاشااااا 
دەڕۆیشتنا النگدن سەرنڵی لە هەرەمە کەمتر ناسراوەکەی  لۆڤەر 
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ەریناااای ز  لەو سااااەر داا کە تیشااااردانەوەیەی لە ئاساااامانێری بەرب
بنمیچەوەیە وەی سەرەڕمی سەربەرەو خوار لەگەڵ هێڵادارییەکەی 
دیوارەکە نیشان دەدا. فاش  ڕێنوێنی النگدنی باۆ الی چەناد کاورتە 
پەیاایەیەی کااردا کە دەیگەیاناادە بەردەم تااونێلێكی تا اادار)چەماوە(ا 

ی لەساااەر نووسااارابوو. بااااڵی دیناااۆن 45لەوێاااوە نیشاااانەی: دیناااۆن
 س  هۆبەکەی  لۆڤەرە.ناسراوترین 

وای لە  فاشا "ک  داوای دیداری ئەمشاەوی کردباوو؟" لە پاڕێرەوە  -
 النگدن پرسی. "تۆ یان ئەو؟"

ارەکە لە پرساایارێری نااامۆ دەچااوو. "بەڕێااز سااانیێر کااردیا" یسااپر
کااات  پێیااان خسااتە ناااو تااونێلەکەا النگاادن وا وەنماای کاااپتنەکەی 

لە ڕێاااای ئیمااااێلەوەا دایەوە. "چەناااد هەفتەیەکاااای کەما پااااێش ئێساااتا 
ساااررتێرەکەی پەیوەنااادی پێاااوەکردم. خاااانمە ساااررتێرەکە گاااوتیا 

مااان لەم ماااانگەدا لە پااااریس کە  اسەرپەرشاااتیارەکە  بیساااتوویەتی
موحااازەرەیەک  هەیەا دەیەو  لەو کاااتەی ماان لەوێاا  هەنااد  شاات  

 لەگەڵدا بای برا."
 "باسی چی برەن؟" -
 ."یا بووینلهاوخو"من نازان . پێمواب  باسی هونەر. ئێمە  -

بە گومانەوە سەیری کارد. "تاۆ هایچ بیرۆکەیەکات نیایە ئااخۆ  فاش 
 دیدارەکەتان لەسەر چی دەڕۆیشت؟"

اق باااوو بیزانااا ا بەنم رالنگااادن نەیااادەزانی. ئەو لە کااااتی خاااۆی مە
ی رپێیخاااۆش نەباااوو وردەکاااارییەکەی بررسااا . ئااااخر ژای ساااانێی

کاان هەباووا شاتە تایبەتیە ێگیراو مەیلێرای ناساراوی دەرباارەیرێزل
هەروەهااااا بە کەماااایش ڕێااااگەی بە سااااازدانی دیاااادارەکان دەدا؛ بە 

دەرفەتی دیدارێری  اشێوەیەکی سادەشا النگدن  سوپاسگوزار بوو
 وای بۆ هەڵبرەو .

باااۆچی  ورباااانییە "بەڕێاااز النگااادنا بەالنااایرەم مەزنااادەیەکت هەیەا  -
دا یسااااتیوویەتی باسااااوخوای لەم شااااەوەی تێااااکوژراوەکەمااااان  و

 گەڵ تۆدا برا؟ ئاخر دەکر  ئەوە زۆر یارمەتیدەر ب ."کوژراوەا لە
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وردەکاااااری پرساااایارەکە وای لە النگاااادن کاااارد ئاسااااوودە نەباااا . 
"بەڕاسااااتی ناااااتوان  وێاااانەیەی برێشاااا .  ماااان نەمررساااای. بەهااااۆی 

کاردا ئەمە هەماوو مان هەسات  بەشاەڕەفمەندی پەیوەندیرردنەکەوە 
ووم. زۆر باا کارانگااازشااتێ  بااوو. ماان بە کارەکااانی بەڕێااز سااانیێر 

 جار لە پۆلەکانمدا دە ەکانی ئەوم بەکار دەهێنان."
 کردن. دەفتەرەکەیدا ئەو تێبینییانەی تۆمار لە فاش 
گایاااان بەرەو بااااڵی دیناااۆن و دوو پیااااوەکە ئێساااتا نیاااوەی ڕێ هەر

سااەرەتای تااونێلەکە بااڕی بااووا النگاادنیش دەیتااوانی ئەو دوو پەیاایە 
وساات ساات و خ  بێیەجماارە کارەباییااانە ببیناا  کە بااۆ خااوار لەو

 داندرابوون. 
 لێی پرسی. فاش "کەواتە هەمان خولیای ئەوت هەبوو؟"  -
ییاااادا ماااان زیاااااتر لەسااااەر ا"بەڵاااا ا لە ڕاسااااتییداا لەو ساااااڵەی دو -

پەیوەنااادی بە ئەزماااوونی ڕەشنووسااای کتێبێااا  کاااارم دەکاااردا کە 
ز سااانیێرەوە هەبااوو. پەرۆش بااووم لە ئاااوەزەکەی سااەرەکی بەڕێاا

 ئەو شت هەڵبیێنڵ ."
 رە؟"وسەری بەرزکردەوەا "ببو فاش 

داباووم  ئەوە دیاربوو ئیدیۆمەکەی باش وەرنەدەگێڕدرا. "مان لەبەر
 لەبەر ڕۆشنایی هزرەکانی ئەو شتی زیاتر لەسەر بابەتەکە فێربب ."

 . چ بابەتێك؟"ین"ئاواا دەیبین -
براا. "لە  دڵنیاا نەباوو چاۆن چاۆنی شاتەکە باای النگدن دوودڵ بووا
 وەنااااادەخواساااااەکە دەرباااااارەی ئاااااایرۆنگرافی جەوهەرداا ڕەشنوو

مێیاانە و هااونەر و هێمااا هاوکارەکااان  مێینەکااانا ڕامااانی  پیرۆزێتاای
 بابەتەکەدا بوو." ڵلەگە

یش لەو بااارەوە ێرلە پرچاای دا. "سااانی یتە گۆشااتنەکەفاشاا  دەساا
 شارەزا بوو؟"

 "لەو زیاتر شارەزا نەبوو." -
 "ئاوها." -

ژای سانیێر وا دادەنادرا  هیچی لێنازان . فاش  االنگدن هەستی کرد
کە ئایرۆنگرافەری پێشەنگی خوایە مێینەکاانی ساەر ڕووی زەویایە. 

ماوەی پیتاااوفەڕی نەوەی هەر مەیااال و پەرۆشااای باااۆ پاشااا ساااانیێر
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پەیوەندیدار هەبووا بەڵرو لە مااوەی ئەو بیسات سااڵەیداا ساانیێری 
سەرپەرشااتیار یااارمەتی لااۆڤەری داوە بااۆ کااۆکردنەوەی زۆرتاارین 

ی زەوی لە هااونەری خوایەکااان و وایرۆنەکااانی سااەر ڕوژمااارەی ئ
سەرە تەوری یاکسیسی دەستی  ەشەکانا کۆنترین مەزاری گری  
لە دێلفااایا داردەساااتی زێاااڕینا ساااەدان نیشاااانە بەردی نووساااینی 

کلیاااالا  ویااااردەبەرد بااااۆ ڕاونااااانی گیااااانە دێاااارینا بەردەمیسااااری 
 شەڕانگێزەکان.

ەکەی تۆی زانیب ؟" فاش  "لەوانەیە ژای سانیێر بە کتێبە ڕەشنووس -
تاا   شتێری وای بۆ النگدن خستە ڕوو. "ئینڵا پەیوەنادی پێاوەکردب

 لە کتێبەکەدا کۆمەکت برا."
النگدن ساەری باادا. "لە ڕاساتیداا کەی دەرباارەی ڕەشنووساەکەی 

ی باووا بەدەر لە وەشانوڕمنی نەدەزانی. ئااخر هێشاتا هەر پاڕۆژە 
 ابوو."داڕێیەرەوەکەم نیشانی هیچ کەسێر  نەد

 بێدەن  بوو. فاش 
ئێسااتا ڕەشنووسااەکەی  بااۆچی تااا االنگاادن ئەو هااۆیەی بااای نەکاارد

کە  –ساەد الپەڕەیایە   نیشانی کەی نەداباوو. ئەو ڕەشنووساە سا
 -وەکە بااوووجااار  ناونیشااانەکەی  هێماکااانی  مێیاانە پیاارۆزە ونباا

هەنااد  شاایتەڵراری نائاسااایی بااۆ دامەزراناادنی ئااایرۆنگرافی دینیاای 
 دڵنیاییشەوە دەبووە مایەی مشتومڕ لەسەر کردن. وا بەلەخۆگرتبو

هەنووکەا کە النگدن گەیشتبووە پەییەی کتێبخانەکەا ئیستێری کردا 
پەی بەوەبااااااردا چاااااای دیاااااارە فاشاااااا  لە پاڵیاااااادا ناااااااڕوا. ئینڵااااااا 
وەرسااووڕایەوە. بیناای فاشاا  لە دواوە چەناادین گەز دوورا لە پەنااا  

 ئەسانسێرەکەدا وەستاوە.
دەم گاااوتنی ئەم  ساااانە  ساااێر ساااەر دەکەویااانا" بە"ئاااێمە بە ئەسان -

وەی دڵنیاااااام کە دەیزانااااایا "یەوە. ا  ااااااپی الی چەپ کااااارافاشااااا 
 ."پ  دوورە لەو سەرەو و بەگەلەرییەکە 

ئەسانسااێرەکە درێاایی دوو نیااۆم بااۆ  اهەرچەناادە النگاادن دەیزاناای
باااا   ڵی دینااااۆن کااااورت دەکاااااتەوەا لاااا  لەو سااااەرکەوتن بااااۆ بااااا

 نەجوون. هەستوخوست لە شوێنی خۆی
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بە  شتێری شاش لە ئارادا هەیە؟" فاش  ال  اپیەکەی گرتبووا"ئەر   -
 ی دەکرد.ەڕێئۆ رە لێبڕاوی چاو

النگدن هەناسەیەکی هەڵرێشاا چاویشی لەسەر درێیایی ئەسانسێرە 
ا ئەو ئەمەی لەبەر نەخێر هیچی شاش لە ئاارادا نیایەکراوەکە بوو. 

نسااێرەکە. النگاادن کە ساەخااۆی دووبااارە کااردەوە و گەڕایەوە الی ئ
نێاو بیرێا ا بیرێرای چاۆڵ.  تا مناداڵ باووا جارێریاان کەوتباووەهێش

یاااارەدا هەوڵاااای زۆریاااادابوو بەر لەوەی فریادڕەسااااێری ئیاااادی لەو ب
.  لەو کااتەوە ئەو لە نرا ی بیرە تەنگەکەدا نەخبگاتەسەرا لەنێو ئاو

شوێنی داخاراوی تەناگەبەری وەی ئەسانساێرا ڕێگاای ژێرزەمینایا 
ئەسانساااێرەکە شاااوێنی دروساااتی  دەترسااا .نڵاڵەکاااان هاااۆڵە جە

النگاادن بەردەوام وای بە خااۆی دەگااوت و ئۆتۆماتیاا  پااارێزراوەا 
 و ە کااانزایە بچرااۆالنەیە بەوئاااخر ئەو سااندبڕواشاای پێنەدەکاارد. 
! بە هەناسااە ڕاگیااراوی پێاای خااۆی نااایە نێااو داخااراوی هەڵواسااراوە

 وڵرە اااوڵری ساااتی بە ئەسانساااێرەکەا کاتێااا   ااااپیەکە پێاااوەدراا هە
 نین کرد.ئەنزیمی ئەندرێ

 . دوو نیۆم. دە چرکە
 فاشاا "تاۆ و جەناابی ساانیێرا" کاتێاا  ئەسانساێرەکە کەوتە جاووڵە  -

وای بە النگدن گوتا "ئێوە هەرگیاز بە یەکەوە  ساەتان نەکاردووە؟ 
ە؟ هەرگیااز هاایچ شتێریشااتان بە وهەرگیااز نامەتااان بااۆیەی نەناااردو
 "ئیمێل بۆ یەی ڕەوانە نەکردووە؟

 دیسان پرسیاری سەیر. النگدن سەری بۆ بادا. "نەخێرا هەرگیز."
رااای هۆشااامەندانە لەو   ساااەری جوونناااد وەی ئەوەی تێبینیێفاشااا

ڕاسااتییەدا بنااوێن . هیچیشاای نەگااوتا بە زە اای سااەیری دەرگااای 
 پێشخۆی کرد.

کاتێریش سەرکەوتنا النگادن هەوڵیادا تیشارۆی بیاری خاۆی بخااتە 
دیاااوارەکەی دەوروبەری نەبااا . لە  ساااەر هەر شاااتێ  تەنیاااا چاااوار

ڕەنگاادانەوەی  ااااپیە درەوشاااوەکەی ئەسانساااێرەکەا ئەو بۆینبااااخە 
خاچاادارەکەی فاشااێی بیناای کە بە ساایانزە پااارچەی بەردی مە یاا  

تەماومیانە بینای. ئااخر  ساەیریبە شتێری  یڕازابۆوە. النگدن ئەمە
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 -خاچێاا  سااێزدە گەوهەری تێااادایە-46هێماااکە بە کااروکس گێماتاااا
وەا ئەمەش نیشاااانە هێاااامایەکی میساااا )کریساااتۆی( و هەر ناسااارا

دوازدە شااااگردەکانیەتی. بە جۆرێااا  لە جۆرەکاااانا النگااادن ئەوەی 
ڕەچاااو نە دەکاارد کە کاااپتنی پۆلیساای فەرەنساای بەو ڕاشااراوەییە 

. خۆ دیساانا ئێارە فەرەنساایە؛ لە یەخەی خۆی بداهێمایەکی دینیی 
فێ  با  بە لەدایرباوونەوە کریستیانێتی لێرە دینێ  نییە ئەوەندی ما

 وەرگیراب .
 "ئەمە کروکس گێماتایەا" لە پڕێرەوە فاش  وای پێگوت. -

 فاشااا بە ساااڵەمینەوەا النگااادن ساااەری هەڵباااڕیا بینااای چاوەکاااانی 
 لەق ڕاگیراون.مۆ لەسەر ئەو

 و وەستاا دەرگاکە کرایەوە. ئەسانسێرەکە لەنگەیەکی کرد
وەکە ناااا تاسااەمەند النگاادن بە خێرایاای هەنگاااوی بااۆ بەردەماای ڕاڕە

باااوو باااۆ مەودایەکااای کاااراوەا کە هەناااوانە بەربەریااانە بنمیچااادارە 
بەرزەکەی لوڤەر باۆی ڕەخسااندبوو. هەرچەنادە ئەو جییاانەی ئەو 

نەدەکاارد کە ڕەچاااوی  کە تااازە پێاای تێیاوێشااتا هاایچ شااتێری لەوە
 دەکرد. 

 کورتە ئیستێری کرد. النگدن سەرسوڕمانانە
النگااادنا مااان وای باااۆدەچ ا تاااۆ  فاشاااێش چااااوی تێباااڕی. "جەناااابی

 هەرگیز لۆڤەرت دوای سەماتەکانی کرانەوە نەبینی ب ؟"
ا النگاادن وا بیااری کااردەوەا هەوڵیاادا خااۆی کااۆ پێمااوایە نەمبینیااوە

 براتەوە.
ش گەلەری بە دروسااتی ڕوونااای دەکااراا ئەمشااەویئاساااییانە ئێاارە 

لااۆڤەر سەرسااوڕهێنەرانە تاااریرە. لە جیاااتی ئەوەی بە شااێوەیەکی 
تیشاارە  ساااییانە کە لەسااەرەوە ڕووناااکی بااۆ باا ا ئێسااتا لە باانەوەئا

کانی ناااوکەوەکەوە دەردەکەو  و کزێراای سااوورباو لەسااەر خشااتە
 سەرهەوراز دەڕوا.
ڕوانایا پەی  یەوە تااریرەکەڕپێی خاۆی لە ڕا کاتێ  النگدن لە بەر

کااردەوە خااۆ  وایە  چاااوەڕێی دیمەنێراای وا برااا. بەا دەباابەوە باارد
سەرەکییەکان بە شاەو تیشاری ساوور هەڵادەکەنا  هەموو گەلەرییە
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باااۆ ئەوەی ڕوونااااکییەکە لە ئاساااتێری نزمااادا بااا ا هەساااتیار نەبااا ا 
شاااتەکان ببیااانن و  تاریااا  بااا ا پاساااەوانەکان بە هێواشاااینااایمچە 

تابلۆکاااانیش بە درێیایااای شاااەو لە تیشاااری زەق دوورباااخەنەوە باااۆ 
ۆزەکە ئەوەی چۆنایەتییەکەیان پارێزراو ب . ئەمشەویش خەریرە ما

ڕەزایەکی  وڕسی هەبا . ساایەی النگادن بە هەماوو الیەکادا دەڕواا 
ری ڕەش و بە تااڵ  ووچەکە هەڵواسراوەکەش وەی بۆشایێبنمیچە 

 دەردەکەو .
ڕاستیەوە دەستە ا" فاش  وای پێگوت و بە تییی بە الی داە"بەم ڕێی -

بایااااادایەوە و پێااااای ناااااایە بەردەم زنڵیااااارەیەی گەلەری بەیەکەوە 
 گرێدراو.

نیش بە دوایدا ڕۆیشتا ڕوانیانەکەی تاا دەهاات تاریا  دەباوو. نگدال
هەمااوو ئەوەی لە دەوروخااولی بااووا تااابلۆی زەیتاای  ەبااارە گەورە 

یاااا  دەهاااااتنە روەی وێاااانەی کەتە و ز  لە ژوورێراااای گەورەی تا
شات چاوەکاان هەر بەدواوەی رچاو... کە بەناو ژوورەکەدا دەڕۆیبە

سااراوی مااۆزەکە براااتەوەا بااوون. دەکاارا هەساات بە بااۆنی هەوای نا
بااۆنێری وشاا  لە کاااربۆنێری الواز دەچااووا بااۆنەکە لەو ئااامێرانەوە 
دەهاتا کە هەوای ژوورەوەیان بە دەرەوە لەماوەی بیست و چوار 

 انی دەدا. میوانسەماتدا دەگۆڕ  و بەم جۆرە لە کەپووی 
وەا کااااامێرای چاااااودێری بە ئاشااااررا ئەو بە بەرزی دیوارەکانیشااااە

 .ئێمە تۆ دەبینین. دەست لە هیچ شتێ  مەدەەگەیاند: پەیامەیان د
"ئەر  کامەیان ڕاستییە؟" النگدن بە ئاماژەکردن بۆ کامێراکاان وای  -

 پرسی.
 سەری بادا. "هەڵبەتە نا." فاش  -

. ڤیدیۆی گەڕۆکای لە ماۆزەیەکی وا  ەباارە سوڕنەماالنگدن سەری 
 گەورەدا خەرجێیكااای زۆر و بااا  کاریگەریشااان. لەچااااو ئەو هاااۆڵە

گەورانەی ماااۆزەکە کە شاااایانی چااااودێری بااانا ئەوا پێویساااتی بە  
سااەدان تەکناایرەوان هەیە بە دوایاادا بچاان. هەر بااۆیە زۆر لە مااۆزە 

ئەوە گەورەکااااان سیسااااتمی "ئاسایشاااای لەخااااۆگر" بەکاااااردەهێنن. 
 .بییااێڵەوە وەلەبیرخااۆت بەرەوە کە بچێااتە دەرەوەا بەڵرااو لەناااوە

ەا هەر کەسااااێریش راولەخااااۆگرەکە دوای چەنااااد سااااەماتی  کاااااراک
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لە شاوێنی خاۆی ببزوێنا ا ئەوا دەروازەکاانی  پارچەیەکی هاونەری
اساااتەوخۆ دادەخااارێنا ئیااادی دزەکە بەر ڕساااەر هاااۆڵە نمایشاااەکە 

 لەوەی پۆلیسی بگەنە سەرا خۆی بە زیندانرراوی دەبینێتەوە.
دەنگێاا  لەسااەر مەڕمەڕی داننەکە دەهااات. پێاادەچوو دەنااگەکە لە 

ژبنەکەوە بەرەو ڕوویاان با . هەماوو گڵاۆپە هەیوانێری گەورەی  او
 ڕووناکەکانی داننەکە هەڵبوون.

 "نووسینگەی  سەرپەرشتیارەکەا" کاپتنەکە بوو وای گوت. -
کاتێ  ئەو لەگەڵ فاش  لە  اوژبنەکە نزیا  دەباوونەوەا باۆ النگادن 
کورتە داننەکەا بۆ ناو ژوورە نایابەکەی سانیێر بە دیواری دارینی 

ارە کۆنەکااااان و مێزێراااای گەورەی ئەنتیاااا  کە گەرما تااااابلۆ شاااااک
 اان چەی و تفاا ەوە لەسەریدا شۆڕەسوارێری دوو پ  بەرز بە  ەڵ

ژماااارەی پەناااڵەی دەساااتێ ا پاااۆلیس لەو نااااوە   دانااادرابوو. بە ەد
لەژوورەکە دەهااااااااتن و دەچاااااااوونا تەلەفۆنیاااااااان وەنم دەدایەوەا 

یێر تێبینییاااان تۆمااااردەکردن. یەکێااا  لەوان لەساااەر مێااازەکەی ساااان
دانیشاااتبووا لەساااەر الپتاااۆپەکە تاااایری دەکااارد. دیااااربوو ئەمشاااەو 

ە بارەگاااای کااااری ونووساااینگەی تاااایبەتی سەرپەرشاااتیارەکە بباااو
 بەڕێوبەرایەتی پۆلیسی دادوەری.

بااانگی کااردا ئەواناایش ئاوڕیااان دایەوە. "ترااایە بە  فاشاا "بەڕێاازانا"  -
 هیچ شێوەیەی هەراسانمان مەکەن. تێگەیشتن؟"

 لە ژوورەکەدا بوون سەری ڕەزامەندییان لە اند. هەموو ئەوانەی
ساانمان اتراایە هەرالنگدن بە خۆی زۆر جاران دە ە ئاماژەنامەی  

مەش هەر ا بەهەڵواسااایبووبە دەرکەی ژووری هاااوتێلەکەی مەکەن 
ی کاپتنەکە گەیشت. دەبوایە فاش  و النگادن بە هایچ زوو لە فەرمان

 شێوەیەی سەغڵەت نەکرێن.
سەکان ژووری کۆبوونەوەکەیان جێیێشتا فاش  پۆلی دوای ئەوەی

ڕێنااوێنی النگاادنی بااۆ زیاااتر ڕۆیشااتن بەنێااو داننە تاااریرەکەدا کاارد. 
سی گەز لە پێشەوەا دەروازەی هۆبەی هەرە خۆشەویساتی لاۆڤەر 

ایی پااڕ لە بەدەرکەوتا کە وەی داننێراای با  کۆتاا -گراناد گەلەری–
دەیزانای جەساتەی  بەها باوو. النگادن پێشاترشاکاری ئیتالییای گران
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سانیێر لەو  لە شوێنێ  کەوتووە؛ نااوکەوە داریانە بەناوباانگەکەی 
 ێ  نەبوو نادیدە بگیر .شتگراند گەلەری لەبەر تیشردا 

کااااتێریش ئەوان نزیرتااار دەباااوونەوەا النگااادن بینااای دەروازەکە بە 
دەرگااااایەکی پااااۆنینی  ەبە گیااااراوەا ئەوەش هەروەی ئەوە وابااااوو 

 وپایەکی پەالماردەردا دابخر .ولە بەردەم سدەروازەی  ەنیەی 
کاتێ  لە دەرگااکە نزیا  کەوتەوە  فاش ا" ئاسایشرارێزی لەخۆگر"

 وای گوت.
تەنااانەت لە تاریریشااداا بەربەسااتەکە وادیاااربوو وەی ئەوەی بەری 

ە رزتانرێری پ  بگیر . لە دیاوی دەرەوەا النگادن بە دیاقەتەوە لە د
 گەلەری کرد. نیوە ڕووناکەکاندا سەیری گراند

 وای پێگوت. فاش "جەنابی النگدن بە دوای تۆداا"  -
  دوای من ا بۆ کو ؟النگدن ئاوڕی دایەوە. 

 فاش  ئاماژەی بە سەرزەوی پێشەوەا بە بنرەی دەرگاکە کرد. 
النگدنیش سەیری خوارەوەی کرد. لە تاریرییەکەداا تێبینی نەدەکرد. 

ایەکی زەحمەتااای بەربەساااتەکە بە ەد دوو پااا  بەرزکراباااۆوەا ڕێگااا
 لێوەدەرچوون کرابۆوە. 

 فاشاا "ئەم ناااوچەیە هێشااتا لە ژێاار چاااودێری توناادی لااۆڤەردایەا"  -
هەر  اوای پێگوت. "تیمەکەی من لە پۆلیسای تەکنیرای و زانساتییەوە

تازە لە لێرۆڵینەوەکەیان بوونەتەوە." ئەو ئاماژەی بە کەلێنەکە کرد. 
 "ترایە بە بنیدا تێرەڕ بە."

ئینڵااااا  اکەلێاااانە تەنااااگەبەرەکەی بەر پێاااای کاااارد النگاااادن سااااەیری
الحەکە ە دەرگااا ئاساانینە زەبەیسااەرەوە بااۆ بارسااتای چاوێریشاای بااۆ

  47؟ ئاستەنگەکە هەروەی جیلۆتینێ ئەو گاڵتە دەکاا وانییەهەڵبڕی. 
 بوو بۆ پەڕاندنی سەری کەتنرەرێ . 

مێرەکەی ەنساای مینگەیەکاای لێوەهااات و سااەیری کاااتیربە فە فاشاا 
بەژێار بەربەساتەکەدا ڕەت  و تایەوەکارد. ئینڵاا نوشادەستی خۆی 

                                                           
 

47
 Guillotine  ئەو ئامێرە سازکراوە بوو کەسەری نەیاران و تاوانبارانیان

کۆتایی سەدەی هەژدەهەمی فەرەنسا دەگەڕێتەوە، پزیشکێکی پێدەبڕی. ناوەکەشی بۆ 
پێشنیازی کردبوو بۆ لە  Ignace Guillotin (1738-Joseph–1814فەڕەنسی بەناوی 
 سێدارەدانی تاوانباران.



47 

بوو. لەسەرەکەی دیارەوەا بە یتای وەساتا و لە پشات شیشاەکانەوە 
 سەیری النگدنی کرد. 

النگاادنیش ئاااهێری هەڵریشااا. دەسااتەکانی نەوی کااردن و گەیاناادییە 
وشی تا بە بان سەر ناوکەوە دارینە تایبەتیەکەا ئینڵا لەسەر زگ خ

شاایا پشااتەملی . کاااتێریش بەباان شااتەکەدا دەخبەربەسااتەکەدا بااڕوا
چااااکەتە هااااریس تویااادەکەی بەر بنااای دەرگااااکە کەوتا گەڕانااادیە 

 پشتەوە و سەری  بەر ئاسنەکە کەوت.
ا بە مانگەیەکەوە وای گاوت و ئیادی بە ڕۆبەرت ا زۆر لەشسووکی

باان بەربەسااتەکەدا پەڕیەوە. کاااتێریش هەڵسااایەوەا گومااانێری وای 
 هەر نابڕێتەوە. و درێیی لە پێشە پەیدا کردا کە شەوێری
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 ٥بەندی 

 
و  49دای ئۆپیاااویا بارەگاااا جییاااانییەکەی 48کۆشاااری ماااورای هیااال

 50ی گەڕەکی لێرساینگتن٢٤٣نس دەکەوێتە  ژمارە امەڵبەندی کۆنفر
ملیاااۆن  ٤٧لە شااااری نیویاااۆری. بە نرخااای هەناااد  هەروازتااار لە 

یە بە بەردی پ  چوارگۆشاەی١٣٣٠٠٠دۆالری ئەمریریا ئەو بورجە 
 رمیااااااادی ساااااااوور و خشاااااااتی هینااااااادییانە ساااااااوورهەڵگەڕابوو. 

 داڕێیرابااووا باڵەخااانەکە 51تەالرسااازییەکە لە الیەن مااای و پینساارا
زیاتر لە سەد ژووری خەوتنا س  هۆڵی نانخواردنا کتێبخانەکاانا 
ژوورەکاااانی دانیشاااتنا ژوورەکاااانی  کۆباااوونەوە و نوساااینگەکانی 

و حەڤادەهەم کڵێساایەکی بچاووکی  تێدایە. نیاۆمی دووەما هەشاتەم
ووەوە. نیااااۆمی هەڤاااادەهەمی بە ڕازابااااتێااادایە کە بە دار و مەڕمەڕ 

تەواوی هاااای لاااا  ئاااااکنڵیبوونە. پیاااااوان لە دەرگااااای سااااەرەکی لە 
گەڕەکااای لێرساااینگتنەوە دەچااانە نێاااو باڵەخاااانەکە. ژناااانیش لە ڕێااای 

ئااااااخر پیااااااوان و ژناااااان  جاااااادەیەکی الوەکیااااایەوە باااااۆی دەچااااانا
و هەمااااااوو کاتێاااااا  لەنێااااااو باڵەخااااااانەکەدا لەیەی  بەدیااااااارکراوی
 جیاکراونەتەوە.

ان ربەم ئێااوارەیە زووەا لە ئەپارتمااانە نیااۆم بااانکەی خۆیااداا مەتاا
یا جانتایەکی بچرۆلەی سەفەری ئامادە کارد 52ئارینگارۆسا انوێلم

وەیەکی ئاساااییا ەریتئاسااای  ەشااەییانەی پۆشاای. بە شااێو جلێراای ن
یەکەش لەخااااۆی ببەساااات ا بەنم دەبااااوایە کەمەربەناااادە ئەرخەوانیاااا

پێای بااش نەباوو ساەرنج  ئەمشەو لەگەڵ خەڵردا گەشت دەکاا بۆیە
ینگە نایاااابەکەی خاااۆی ڕابرێشااای. تەنیاااا ئەوانەی باااۆ ساااەر نووسااا

دووچاااوی تیییااان هەبااووا تێبیناای ئەوەیااان دەکااردا کە ئەنگوسااتیلە  
ەکەی کە بە بەردە گەوهەرێراااای ئەرخەواناااایا ١٤ئاااااڵتونیە مەیااااار 

ری گەورە و نە شااێری کڵێسااایی لەسااەر بااووا لە پەنااڵەی ئەڵماسااێ
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کردبوو. جانتای سەفەری بە کۆڵدا دا و دروودێری بێدەنگی خوێناد 
و لە ئەپارتمانەکەی هاتەدەرا دابەزیە نێو ئەو هۆڵەی کە شوفێرەکە 

 ێی دەکرد تا بیگەیەنێتە فڕۆکەخانە.ەڕچاو
ماا دەڕواا ڕۆ وئێستا ئەو لەسەر پشاتی فڕۆکەیەکای بازرگاانی بەرە

ئۆ یانووساااای  یراااااییتار یئارینگارۆسااااا لە پەنااااڵەرەکەوە سااااەیر
ئەتلەنتیرااای کااارد. ڕۆژ دەمێااا  باااوو ئااااوابووا بەنم ئارینگارۆساااا 

ئەمشاااەو دەبااا  شاااەڕەکە دەیزانااایا ئەساااتێرەی خاااۆی هەنتاااووە. 
ماااایەی سەرساااامی باااوو کە هەر  ا وای بیرکاااردەوەاێتەوەرببااارد

است ئەو دەساتانەی هەڕەشاە لەئێستاا هەستی کرد لەئ مانگێ  بەر
 لە خاپوورکردنی ئیمرراتۆریەتەکەی دەکەنا دەستەوەستان بوو.

وی دایا لەو یااائارینگارۆساااای سەر ەشاااەا ساااەرۆکی گشاااتی ئۆپ
دەساڵەی دواییداا ژیانی خۆی دە ااودەق لە پێنااوی باڵوکاردنەوەی 

دای  ئۆپیاویدای خەرج کردبوو.   ئۆپیویپەیامی "کاری خودایی" 
دا  لەالیەن  ەشەی ئیسرانی خۆسا  1928نەوەیەی لە ئەو گردبوو

دامەزرابااااااووا داوای گەڕانەوەی بەهاکااااااانی  53ماریااااااا ئیساااااارریها
کاسااااۆلیری کۆنەپااااارێز دەکاااارد و ئەندامەکانیشاااای هااااان دەدا تااااا 

 لەژیانیان  وربانی بەرچاو لەپێناوی کاری خواوەندا بدەن.
 نیاییتییااانەی ئوپیااوی دای لە ئیساارافەی نەرڕەگوڕیشااەی فەلسااە

دا بە چاااااااپ و 1934ماااااای فرانرااااااۆوە هاااااااتا بەنم لە بەر لە ڕژێ
باڵوبااوونەوەی کتێباای ڕوحااانی خۆزێیااا ماریااا ئێسااراریها بە ناااوی 

خااااڵی خواپەرساااتیا بەوەی لە ژیانتااادا کاااار باااۆ  999" کە ڕێگااااکە"
خواوەنااد باارەیا پێریاااتبووا ئیاادی بەو  کتێاابە پەیااامەی ئێسااراریها  

هااۆی ئەو چااوار ملیااۆن دانە  اش بەئاااینزاکە تەشااەنەی کاارد. ئێساات
چااال و دوو زماناااان وەرگێاااڕدراوەا باڵوباااۆتەوە و  ۆکە بااا کتێااابەی

ە هێزێراای جییااانیی. هااۆڵی ووباا یااوی دایدەستاودەساات دەکاااا ئۆپ
ئاکنڵیەکاانیا مەڵبەنادی فێرکاردن و تەناانەت زانرۆشای لە زۆربەی 

دای بە خێرایااای  ئۆپیاااویشاااارە گەورەکاااانی جییانااادا دەبینااادرێن. 
ی کردا بەسەروسامانترین  ڕێرخراوی کاسۆلییریە لە دنیاادا. گەشە

ا لە ەداینایوە تێگەیشت لەو ساەردەمەی تەوسای دبۆ بەدبەختیش لە
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دای بباوە  ئۆپیاویو تەلەفزیۆنەکانا کەوا  داراییە زۆرەکەی  ئاینزا
 مایەی گومان.

شاۆرەوەیەا" كی مێشرێدای دەڵ ا کە ئااینزای ئۆپیوی"زۆر کەی بە  -
ڕاپۆرتەکان دەنووسن؛ "ئەوانی دیرە بە ئێاوە دەڵاێنا  زۆر جارانیش

ریساتیانی و کاۆمەڵگەیەکی ئاینزایەکی ئەوپەڕی کۆنەپاارێزی ککەوا 
 نیێنین. باشە ئێوە کامیانن؟"

بە لەسەرخۆیی  مەترانەکەدای هیچ شتا یان لە مانە نییەا"  ئۆپیوی" -
وەنم دەداتەوە. "ئااااااااااێمە کڵێسااااااااااەیەکی کاسااااااااااۆلیرین. ئااااااااااێمە 

پەیااڕەوی  لەپێشااینەیەکی کاسااۆلیرین کە وەی کااارێری گردبااوونەوە
انەی خۆمااان ڕۆژشااێوەیەکی مەحاارەم بااۆ ژیااانی  کاسااۆلیریمان بە
 هەڵبیاردووە."

"ئایاااا کااااری خواوەناااد پێویساااتی بە خۆپااااکرردنەوەا نەزرکااارد و  -
تااااۆبەکردن لە ڕێاااای خۆئااااازاردان و بە  ەمچاااای لەخااااۆدان و خااااۆ 

 بزمارڕێیکردنەوە دەکر ؟"
ای بەشااێری بچااووکی خەڵراای ئۆپیااوی دای دەکەیا" "تااۆ تەنیااا وێناا -

ئەنادامانمان هەیە.  باۆ . "ئاخر زۆر ئاستوا هاتە دەن ئارینگارۆسا 
یان ودای ژنیاااان هێنااااوە و شاااو ئۆپیاااویبە هەزاران لە ئەنااادامانی 

کردووەا خیزانیان هەیە و کااری خواوەنادیش لەنێاو کۆمەڵگەکەیاان 
ی ە دنیایاان لە نێاو هاۆڵزوهاد و تەرکدەکەن. ئەوانی دیرەش ژیانی 

خۆ لێگرتووە. بیارەکاانی ئەوان شاتێری تایبەتمەنادە  ئاکنڵیەکان بۆ
دایادا هەمااان  ئۆپیااویو کەساییەا بەنم خاۆ هەمااوو کەساێ  لەنێاو 

ئەو ئامانڵەی هەیە کە جییان لە ڕێی کااری خاودادا باشاتر برار . 
 بە دڵنیاییشەوە ئەمە دۆزێری دڵگیرە."

وایە لێتێگەیشتن کاری خۆی براا. میادیا  لەگەڵ ئەوەشدا بە دەگمەن
دایاااشا وەی  ئۆپیاااویهەمیشاااە بە دوای گۆبەنااادا دەگەڕ . ئیااادی 

زۆرینەی ڕێرخراوە گەورەکانا لەنێو ئەندامەکانیدا چەند کەسانێری 
هەیەا وەکاو ساایە بە دوای  یانکەمینەی تێادانا کە گیاانێری ناڕاسات

 گرووپەکەیان دەخشێن.
دای لە  ئۆپیاااااویا گرووپێرااااای بەر لە دوو مانااااا  پاااااێش ئێساااااتا

ئاوای ئەمریرا لەسەر ئەوە گیرانا گوایە ڕۆژزانرۆیەکی ناوەڕاستی 
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کەسانێری نوێیان هێنااوتە ڕیازی خۆیاان و لە ڕێای بەناگەوە وایاان 
یی رێرخراوەکەیاان. لە زانراۆیەکی دینلێرردوون بگەنە ڕادەی حاڵی 

شااێری دیرەشاادا خوێناادکارێریان ڕۆژانە زیاااتر لە دوو سااەمات   ای
دڕکااااوی لەخاااۆی بەساااتبووا خەریااا  باااوو بەهاااۆی هەوکاااردنەوە 
ژیانیشاای لەسااەر دابناا . زۆریااش لەمێاای نیاایە لە شاااری بۆسااتنداا 
 گەنڵێراای سەرلێشااێواوا هەمااوو وەبەرهێنانەکااانی ژیااانی خااۆی لە
بانراادا بەر لە هەوڵاای خۆکوشااتنا خسااتبووە سااەر حیساااب بااانری 

 دای. ئۆپیوی
ینگارۆساااا وای بیااار لێراااردەوەا ا ئارسەرلێشاااێواوی بەساااتەزمان 

 دڵیشی زۆر پ  دەسووتان. 
کااااابرا  هەڵاااابەتە سااااەخڵەتییە هەرە زۆرەکەیااااان لە دادگاااااییەکەی 

ۆبەرت هانساانا ئەو دادگااایەی ڕی بااوو بە ناااوی FBIشااۆفارەکەی 
بە بەرفراوانی لە ڕاگەیاندنەکاندا دەنگی دایەوە. ناوبراو ساەربارەی 

رکەوت کە لە باااااووا دە دای ئۆپیاااااویئەوەی ئەنااااادامێری دیااااااری 
یشاادا السااار بااووا دادگاااییرردنەکەی پەردەی لەسااەر کااردەی سێرس

ەکەی خااۆی بەڵااگەیەی هەڵاادایەوە کە ڤیاادیۆیەکی لە ژووری خەوتاان
بیاانن کە چااۆن ببااۆ ئەوەی برادەرەکااانی  بەحەشاااردراوی دانااابۆوەا

لەگەڵ ژنەکەی خاااااۆی ساااااەرجێی دەکاااااا. "ئیشااااای دانە ڕۆژێرااااای 
مە تێبینااااای دادوەرەکەی بااااوو لەساااااەر کاسااااۆلیرێری دڵسااااۆزا" ئە

 دۆزەکەی تۆمارکرابوو.
یارمەتیااااادەر باااااوونا کە دژە  بە داخەوەا هەماااااوو  ئەو ڕووداوانە

دای سەر  ئۆپیویوەی ۆڕی ئاگادارکردنەگرووپێری نو  بەناوی ت
هەڵباااااداا ئەم گااااارووپە مااااااڵرەڕێری جەماوەرییانەیاااااان بە نااااااوی 

odan.orgwww.  ئۆپیااویلەسااەر چیرۆکاای تااۆ ێنەری ئەناادامی 
لە ڕێرخاااراوەکەدا  دیهۆشاااداریان داباااوو بەوەی چیااادای داناااابووا 

دای  بە "مافیاای  ئۆپیاوینەبنە ئەنادام. میادیاش خواخاوای باوو تاا 
 خودا" و "تەریقەتێری کریستیانی" لە  ەڵەم بدا.
وای بیار  ا ئارینگارۆساائێمە لە شاتێ  دەترساین کە لێای تێنااگەین

ئەم ڕەخنانە هیچ بیرۆکەیەکیاان کردەوەا سەیریشی پێدەهاتا ئاخر 
دای چ فەڕێرای باۆ ژیاان هەباووە.  ئۆپیویسەبارەت بەوە نییەا کە 

http://www.odan.org/
http://www.odan.org/
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تەواوی ڤاتیرانیاااان   ئەم گااارووپە پەساااەندنامەی و موبارەکباااادی
 .دای سەر ەشایەتی تایبەتمەندی خودی پاپایە ئۆپیویهەبوو. 

دای خاااااۆی لە بەرامااااابەر  ئۆپیاااااوینەداا هەرچەنااااادە لەم دواییاااااا
یەوە... نەیاااارێری یەکی مەزنتااار لەوەی هااای میااادیادا بیناااهەڕەشاااە

کراو کە ئارینگارۆسااااااا نەیاااااادەتوانی خۆیااااااان لەبەر نەچاااااااوەڕوان
ا تااااا ناااادهەژا یبشااااارێتەوە. بەر لە پێاااانج ماناااا ا تەرازووی هێااااز
 ئێستاشی لە گەڵداب  ئارینگارۆسای لەبەر دەناڵ .

 لەبەرخااۆیەوەاخۆ چ شااەڕێریان هەڵگیرساااندووەا" "ئەوان نااازانن ئاا -
وای بەخاااۆی گاااوتا چاویشااای لەساااەر پەناااڵەرەی  ئارینگارۆساااا

فااڕۆکەکە بااوو بەرەو تاریرااایی ئۆ یانووسااەکەی باانەوەی دەڕواناای. 
بۆ ساتێ  چاوەکانی ڕەنگیان دایەوەا ڕووخسارە سەیرەکەی خۆی  

اریدا سابینیوەا ڕەش و الکێشەییا کە لووتێری تەخت بەسەر ڕووخ
چونرە کاتی خۆی بە گەنڵی لە  ببووباڵریش بووا لووتەکەی خوار 

ئیسااارانیا مساااتێریان لێااادابووا شاااراندبوویان. بەنم خاااۆ هەناااووکە 
ئاسااتەم مااایەی بااایەخی ئەوە. جییااانی ڕۆح  ڕەوشاای جەسااتەیی بە

 بوو نەوەی جییانی گۆشت و خوێن. ئارینگارۆساهی 
ڕەت دەبااووا تەلەفااۆنێری  گالااداوپورت کاتێاا  ئەو بەسااەر کەناااراوی

بە بێدەنگی لەرینەوەیەکی کارد.  ئارینگارۆسادەستیی لە ناو مەبای 
سااەرباری ئەوەی بە گااوێرەی ڕێنماییەکااانا  بەکارهێنااانی تەلەفااۆن 

لاا  ئااارینگرۆزا نەیدەویساات ئەو تاااکە   ەدەغە بااووا لەکاااتی فڕیناادا
ووا تەلەفۆنەی لەدەست بدا. تەنیا یەی کەسیش ئەو ژماارەی لەال با

 ئەو ژمارەیەش هەر ئەوکەسەی زەنگی لێداا بۆی ناردبوو.
( بە هێواشاای وەنماای دایەوە. bishopانەکە)ربە ئااۆخینێرەوەا مەتاا

 "بەڵ ؟"
ەوەا" زەنگلێادەرەکە گاوتی؛ ینی بەردەماۆرەکەی دۆزیا"ساینی شاوێ -

 "شتەکە لە پاریسە. لەنێو کڵێسەی سەنت سەالیس دایە."
 . "کەواتە لێی نزی  بووینەتەوە."مەتران ئارینگارۆسا خەندە گرتی -
بە دەسااااتی بێنااااینا بەنم  پێویسااااتیمان بە  "دەکاااار  دەسااااتبەج  -

 تۆوە هەیە." باندۆری
 "هەڵبەتە. پێ  بڵ  چی برەم." -
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 تەلەفاااۆنەکەی کوژانااادەوە. دڵااای بە تونااادی ئارینگارۆسااااکااااتێریش 
شااااەوە تاااااریرەکە کااااردا لە  لێاااادەدا. دیسااااان چاااااوێری لە مەودای

ۆشوخرۆشااەی ڕووداوەکااانا هەسااتی بە بچااووکی بەراماابەر ئەو ج
 خۆی کرد.

 
ساااینی  لە دووری پێنڵساااەد مااایلەوەا ئەو زەالمە بەڵەکەی نااااوی

بااووا لەساااەر حەوزێرااای بچاااووکی ئااااو وەساااتابووا خاااوێنەکەی لە 
بوونی ئاوەکەشای دەکارد. ا ساەیری خوێنااویپشتی خۆی دەشاۆری
دروودی  ا ئەوپااک  بارەرەوەا بیسامیل  بارە 54بە ئەسرۆنە وردەکە

بمشاۆ و لە دەخوێندەوەا بڕگەکانی ساروودی ئینڵیلای دەگاوتنەوە. 
 .بەفر سرییترم برەرەوە

سینی لەمێی بوو نە هەستی بە شتێری وا کردباوو نە چاوەرێشای 
ا هەم مااایەی سەرسااوڕمان و هەم  هەسااتەکە دووسااەرە بااووبااوو. 
یدێری ساڵەی دواییا ئەو مر اکێشیش بوو. بۆ ماوەی ئەو دەڕخۆبۆ
بااووا خااۆی لە گوناحەکااان پااای دەکااردەوە... ژیااانی خااۆی  گاااکەێڕ

وێاڕای  تونادوتییییەی ڕاباردووی دەساڕیەوە.بنیات دەنایەوە... ئەو 
 اوکینەی . ئەو ڕئەوەشا ئەمشەو هەماوو شاتێ  ساەری هەڵادایەوە

کە زۆر بە دژواری بەرەنگاااری ببااووەوە و لە گااۆڕی نااابووا لێاای 
 اباردووەکەی ناۆژەنڕوا خێارا بەوە ڕاچڵەکیا چاۆن  ژیایەوە. کابرا

بووەوە. هەڵبەتەا لەگەڵ ئەوەشدا کاارامەییەکەی کااری خاۆی کارد. 
 کی خزمەترارانە.ەبە هێورەیی بەنم بەشێوەی

یانەیە... هاای ناتوناادوتییییە... هاای یپەیااامێری ئاشاات پەیااامی میسااا
ئەمەش ئەو پەیااااامە بااااووا کە هەر لەسااااەرەتاوە  .خۆشەویسااااتییە

وا ئەو پەیااامەبوو لە دڵیاادا هەڵیگرتبااوو. سینساای پاا  گااۆش کرابااو
ئەوانەی بە هێاااز هەڕەشاااە لە خاااودا دەکەنا دەبااا  ڕووبەڕووی 

 .  هێزیش ببنەوە. ڕووبەڕووبوونەوەیەکی لێبڕاوانە و مەحرەمانە
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ی بەکارهێناوە، کە لە فەرهەنگە کوردیەکاندا واتای نەبوو، hyssopا نووسەر وشەی لێرەد  
واتاکەشی گیادەرمانێکە بۆ پاککردنەوە بەکار دێ. لە کوردیدا، ئەسپۆنی وورد لە دێڕە شیعرێکیی مام 

 هێمندا هاتووە. منیش پڕ بە پێستم زانی. 
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بااااااۆ دوو هەزار ساااااااڵا سااااااەربازانی کریسااااااتیانی بەرگریااااااان لە 
 ە و دژی  ئەوانە وەسااتاونەتەوە بیااانەو وبیروباوەڕەکەیااان کااردو

 لەباری ببەن. ئەمشەویش سینی بۆ جەن  بان  کراوە.
مەباااا درێااایەکەی  کاااانی خاااۆی وشااا  دەکاااردنەوەا  اااۆڵی لەبرینە

هەڵرێشا. مەبایەکی پان و درێای  کە لە خاوری درواباووا مەباایەکە 
ی سااریراتەیی پێساات و پاارچەکەی بەدیااار دەخساات.  ایشاای کەمەر

ی ررا بااواسااەتە شااەپقەکەی خساالەسااەر مەبااایەکە تونااد بەسااتەوەا 
ئەوەشاای دا چاااوە سااوورە سااەرنڵگیرەکانی لە ئاااوێنەکەدا ڕەناا  

 55.ئاشەکە بەگەڕ کەوتبدەنەوە. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦بەندی 
 

دەروازە ئاسایشرارێزییەکەا ڕۆبەرت النگادن  بە خۆتێئاخنین بە بنی
روازەی گرانااد گەلەری وەسااتاوە. سااەیری ەلە دیااوی ژوورەوەی د

ەلەریااایەکەی دەکااارد. لە هەردوو دەمااای گەرووە درێااای و  اااووڵی گ
الی  سی پ  هەڵچوو باوو کە یوی گەلەرییەکەدا دیواری ڕە وتەقد
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ن. بەاڵم لەکوردیدا ئیدیۆمێکی وامان نییە، بۆیە لێرەدا  دەقاودەق ئیدیۆمەکە واهاتوە: تایەکان جوواڵ 
 پەنام  بۆ ئەمەی سەروو برد.
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ژێاارەوە  یسااوورباو یتیشاارسااەرەوەیان نااو می تاااریری ببااوون. 
بەرەو سااەرەوە دەڕۆیشااتا تیشاارەکە تەمێراای ناسروشااتی بەسااەر 

هێناااابووا داکاااۆ بەرهەمەکاااانی داڤینشااایا تیتاااانس و کاراڤاگیشااادا 
پەتاێرەوە بە بنماایچەکەوە هەڵواسارابوون. لەو  ژیااانی  بەتابلۆکاان 

ی اراما دیمەنااای ئۆلییاااانە و دیمەنااای سروشاااتی تێرەڵااای پاااۆرترێتئااا
 خانەدان و سیاسەتوانان ببوو.

ی ارترین دەسترردی هونەری ئیتالیاایناود راند گەلەریهەرچەندە گ
تێدایەا ل  زۆر لە ساەردانرەران کاات  دەچانە ئەو ا زیااتر هەسات 

دەکەن. ئااخر ەوە دارینە ناودارەکەی ئەم باڵەی گەلەرییەکە بە ناوک
یااااۆمەتری وەیەکی سەرسااااوڕهێنەری جداری ناااااوکەوەکە بە شااااێ

وەکاااااانی بە شاااااێوەکی تەوەری دانااااادراونا بە ویزکااااراوەا داربەڕڕ
شااێوەیەی دیاامەنە پڕشاانگدارەکان لەبەرچاااو خێاارا دێاان و دەڕۆنا 

انرەر دیمەنای یارۆی ساەرد اشێوەیەکی فرەڕەهەندی نیشان دەدەن
وەی ئەوەی نااااوکەوەکە ساااەرئاو بااارەو  و  اوای دێاااتە بەرچااااو

 زووزووش لەگەڵ هەر هەنگاوێ  دەگۆڕ .
ڕازاوەیااای نااااوکەوەکە دەخشااااندا بە  کااااتێریش النگااادن چااااوی بە

لە دووری لەو ا  اکاااورتی مەودایەی چااااوی کەوتە ساااەر شاااتێ 
 ا دەوروخولیشااای بە شاااریتێریچەناااد گەزێااا  لەو گاااۆڕە کەوتباااوو

ساااووری ئاگاااادارکردنەوی پاااۆلیس گیراباااوو. ئااااوڕێری لە فاشااا  
 کاراڤاگیۆ نییە لەسەر زەوی کەوتووە؟"تابلۆی دایەوە. "ئەمە... 

 ی تەنانەت ئاوڕیشی لێبداتەوەا سەری بۆ لە اند.ەەوئب   فاش 
یەی ملیۆن دۆالری تابلۆکەا بەگوێرەی خەماڵندنی النگدنا زیاتر لە 

ەوەی شااتێری بێناارخ باا ا لەسااەر تاش وەی ئدەکااردا کەچاای هێشاا
 زەوی کەوتووە. "تۆبڵێی چ شەیتانێ  ئەمەی فڕێدابێتە سەر زەوی!"

ڵااای دا النگااادن ئااااوڕێری باااۆ دواوە باااۆ الی دەرگااااکە دایەوەا هەو
 بۆ خۆی برێش . ایداوەوێنەیەی سەبارەت بەوەی ڕوو

ش ماری سەرپەرشتیارەکە دراوەا ئەوی"لە نووسینگەکەی خۆی پەال -
  دەرگا ئاسنینە ئاساشیرارێزەکەی وگراند گەلەری و لەڕایرردۆتە 

کارا کردووە بەوەی ئەم تابلۆیە لە دیوارەکە براتەوە. دەرگایەکەش 
 دادەمودەساااات هاااااتۆتەخوار و ئەوێاااای بە ڕووی هەمااااوو کەسااااێر
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داخساااتووە. ئەمەش تااااکە دەرگاااای لێیااااتنە ژوور و چاااوونە دەری 
 گەلەرییەکەیە."

ی لێتێرچااااااوو. "کەواتە النگاااااادن هەسااااااتی کاااااارد کەماااااا  سااااااەر
سەرپەرشتیارەکە هەوڵی داوە پەالماردەرەکە لە ژوورەوە لە گراند 

 گەلەریدا زیندانی برا؟"
فاشااااا  ساااااەری باااااادا. "دەرگاااااا ئاسایشااااارارێزەکە ساااااانیێری لە 

پشااااااات  ااااااااپییەکەا لە  پەالمااااااااردەرەکەی داباااااااڕی. براااااااوژەکە لە
ێر ەوە تە ەی لە سااانیگاااکەوەا لە ڕێاای شیشااەکانی دەردەرچەڕێگاااک

کااردووە." فاشاا  ئاماااژەی بە کااارتێری نااارنڵی سااەر شیشااەیەکی 
بااوونەوە. "تیماای زییەکە داا کە تااازە بەبنیاادا پەڕیدەرگااا ئاسایشاارارێ

پۆلیساای بەڕیاااوەبەرایەتی دادوەریا  ەوانە فیشااەکی دەماااانچەکەی 
پشت شیشاەکان )ماحەجەرە(ەوە تە ەی  دۆزیونەتەوە. ئەو لەو  لە

 ەنیا مردووە."کردووە. سانیێریش لێرە بە ت
ئەوان النگاادن وێاانەی جەسااتەی سااانیێری هێنااایە بەرچاااوی خااۆی. 

. النگاادن سااەیری ڕاڕەوە گوتیااان کە بەخااۆی وای لەخااۆ کااردووە
 مەزنەکەی بەردەمی خۆی کرد. "کەواتە ئەدی جەستەکە لە کوێیە؟"
فاش  بۆینباخە خاچدارییەکەی ڕاست کاردەوە و لەساەر ڕۆیشاتنی 

وانەیە خۆشت بزانایا گراناد گەلەری زۆر خۆیشی بەردوام بوو. "لە
 دوورودرێیە."

هاتەوەا درێاییەکەی نازیرەی داننەکەی بیر تەواوی درێیەیالنگدن 
ەی واشانتن هەزار و پێنڵسەد پ  بووا س  جاار بە ەد مۆناومێنتەک

ر . بەرینییەکەشااای بە شاااێوەیەکی وا دنااائەگەر لەساااەر درێااایی داب
دەفەرێری نەفەرهەڵگار نمەدڵگیرانەیە کە جێی دابەزینای دووالی شاە

دەبووەوە. چە ی داننەکەش بە کۆتەڵێری گەورە یان بە گاۆزەیەکی 
ۆوەا تااا کەشااێری دڵگیاار بااۆ سااەردانرەر بخااوڵقێن  و ڕازاباازەبەالح 

لەساااااەر ڕێڕۆیشاااااتنی خاااااۆی بەردەوام بااااا  و ڕێگاااااریش بااااا  لە 
 تێرچڕژانی سەردانرەراندا.

الی  ێااااارای بەرەوفاشاااا  هەناااااووکە بێااااادەن  باااااووا هەنگااااااوی خ
کە دەنااااا و چاویشاااای هەر لە پێشااااەوە بااااوو. دەستەڕاسااااتی داننە
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النگاادنیش هەسااتی کاارد خەریاارە بێڕێزیێاا  بەراماابەر ئەو هەمااوو 
 شاکارە نازدارانە دەنوێن ا هەر دەڕوا و ئاوڕیان لێناداتەوە. 

لەگی  وا ادەدی داەییوناکڕئای ئەگەر هەر شتێر  لەبەر ئەو جۆرە 
 .هزران ڕاچوو

دەوەری النگااادنی بەختااای یااااورباوە کااازە باااۆ بەدئەو تیشااارە ساااو
ی ئەرشایفە نیێنیایەکەی ڤاتیراانی بیار ی بەربااڵوجوونند و ڕوونااک

ئەوەی بیاار بێااتەوەا لەو   اخسااتەوە. ئەمشااەو بااۆ دووەمااین جااارە
سەری تێدا بچ . دیسان یادەوەری ڤیتۆریا بریسارەی  وخەری  بو

ەنێااااو دایەوە. ئاااااخر خااااۆ خاااااتوونەکە بااااۆ چەناااادین ماناااا  بااااوو ل
خەونەکانی نەمابوو. النگدن بڕوای نەدەکارد هەر سااڵی  دەبا ا کە 
لە ڕۆمااا بااووا ئەو هەسااتی دەکاارد ماااوەکە وەی ئەوەی دە ساااڵی 

. دوا نااامەگۆڕینەوەی لەگەڵ ژیااانێری دیاارەبەسااەرچووب  وابااوو. 
ڤیتۆریااادا لە مااانگی دیسااێمبەردا بااووا ئەویااش پۆسااتراردێ  بااوو 

و دەریااای جاڤااا بەڕ  دەکەو  تااا لەسااەری نووساایبووا کەوا بەرە
لەساااەر لێراااۆڵینەوە فیزیااااییە ئاڵۆزەکاااانی بەردەوام بااا ... شاااتێ  

بە دوای کۆچی ماسای باڵاداری دەربارەی سەتەالیتەکان بۆ ئەوەی 
برەو . النگدن هەرگیز ئەو خەیاڵەی نەبوو کە ژنێرای  56مانتا ڕێیدا

ۆییااادا بتاااوان  لەگەڵ ئەو لە کاااۆمەڵگەی زانر 57وەی ڤیتۆریاااا ڤێتااارا
شادمان ب ا بەنم یەکدی دیتنیان لە ڕۆماا تاساەیەکی وای الی ئەو 
پەیدا کردا کە پێشتر هەرگیز باوەڕی نەدەکرد هەستی پ  براا. ئەو 
هۆگرییە زۆرەی بە درێایی ژیاانی باۆ بااری ساەڵتێتی و ئاازادیێری 

لێرردبااوو بە شااێوەیەی لەشااێوەکان باایەژ ... بااۆئەوەی  سااادە وای
کە لەپااااارەوە  اجااااێگەی بگاااارێتەوە ننەکراوچاااااوەڕوابۆشاااااییەکی 

 .چەکەرەی کردووە
ئەوان لەسااااەر ڕۆیشااااتنە خێراکەیااااان بەردەوام بااااوونا هێشااااتاش 

. "ژای سانیێر ئەوەنادە دوور بووالنگدن چاوی بە جەستەکە نەکەوت
 ڕۆیشتووە؟"
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"جەنابی ساانیێر بە برینای گاوللەی زگای ناننادوویەتی. ئەو زۆر بە  -
ت خااولەکی ە. لەوانەیە پااازدە تااا بیساالەسااەرخۆیی سااەری ناااوەتەو

 پیاوێری بە هێزی مەزن بوو." پێچووب . ڕاشراوانە ئەو
النگاادن بە ترسااەوە ئاااوڕی دایەوە. "ئاااخر ئاسااایش پااازدە خااولەکی  -

 تا گەیشتنە ئێرە؟" ەپێچوو
نەخێااارا ئاسایشااای لاااۆڤەر خێااارا و دەساااتبەج  بە دوای  بێگوماااان" -

رانااد گەلەری داخااراوە. لە هۆشاادارینامەکەدا هاااتا بەنم بینییااانا گ
ڕێاااای شیشااااەکانی دەرگاااااکەشا گوێیااااان لە کەسااااێ  بااااووا کە لە 

هاایچ چاااوی خۆیااان  دەوروبەرەی داننەکە دەجااوونیەوەا بەنم بە
ئیاادی وایااان زانیبااوو ئەوەی لە ژوورەوەیە تەنیااا  نەبیناای. انکەساای

تاوانبااارێرەا باااۆیە ئەوان لەساااەر پڕۆتۆکااۆڵەکە ڕۆیشاااتن و باااانگی 
دوەرییاااان کااارد. کااااتێریش ئاااێمە گەیشاااتینا بەربەساااتە پۆلیسااای دا

ئاساانینەکەمان بااایی ئەوەناادە بەرزکااردەوە بە ژێریاادا بااڕۆینا ئینڵااا 
دوازدە پۆلیساااای چەکاااادارم ناااااردنە ژوور. ئەواناااایش بە درێیایاااای 

 بەدوای کەتنرەرەکەدا گەڕان." هەمووی کونڵ  ایەکەگەلەری
 "ئینڵا؟" -
باااێڵگە لە...." ئیااادی باااۆ  اوان هااایچ کەسااایان لە ژووردا نەبینااای"ئە -

 دوورەوە ئاماژەی بۆ هۆڵەکە کرد. "بێڵگە لەو."
 دارەکەیالنگاادن سااەری هەڵبااڕی و نیگااای بە دوای  ااامرە ئاماااژە

هێمااا بااۆ کااۆتەڵێری  فاشاا فاشااێدا نااارد. سااەرەتا وای بیرکااردەوەا 
. دەکاااااااا کە لە نێوەڕاسااااااتی داننەکە داناااااادرابووگەورەی مەڕمەڕ 

هەرچەناااادە  کەیان بەردەوام بااااووناسااااەر ڕۆیشااااتنەكیش لەکاااااتێ
کۆتەڵەکەشاای بینااایا بەنم هەر دوای ساای گەز لەوالوەا چااااوی بە 

ساااەر نااااوکەوەکەی ڕۆشااان  کە کەوتا تیشااارە خااااڵێری جاااوڵەدار
وەی لەنێو ئەو گەلەرییە تاریرە سوورباوەدا دیمەنەکە کردبووەوە. 

یەکەشاااداا ڕووناکیدوورگەیەکااای ڕوونااااکی واباااوو. لەنێوەڕاساااتی 
ی ئەوەی مەگەزێ  لەبن تیشاری میرۆسارۆب دابا ا تەرمای وەهەر

 سانیێر بە ڕووتی لەسەر ناوکەوە دارینە نایابەکەدا کەوتبوو.
وای پێگااوتا "کەواتە ئەم دیمەنەیااان  فاشاا "تااۆ وێاانەکەت بینیااوەا"  -

 شتێری لەناکاو ناب ."
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کات  النگدن لە تەرمەکە چووە پێشا هەساتی بە ماوچڕکێری  اووڵ 
ەودا ساااەیرترین دیااامەن کە تاااا ئێساااتا بینااادراب ا کااارد. لەبەردەم ئ

 هەبوو.
 

تەرمە زەردهەڵاااگەڕاوەکەی ژای ساااانیێر وەی چاااۆن لە وێااانەکەدا 
بینیبوویا ئاوا لەسەر ناوکەوە داریانە نایاابەکە کەوتباوو. کااتێریش 

نیاااوە  االنگااادن چاااووە الی تەرمەکەا چااااوی لەبەر تیشااارە پاااڕەکە
و دوا  بە  سااانیێر رەتنوو اناادن. شااتێری سەرسااوڕهێنەری سااەبا

چااااۆن وای بە بیاااار خااااۆی هێنااااایەوەا خولەکااااانی ژیااااانی خااااۆی 
 . کردووە ئەو دە ە وەربگر لەجەستەی خۆی 

ی باشادا باوو... هەماوو رێری فیزیراباا سانیێر لەچاو تەمەنەکەیا لە
ەر کاااانی لەبخاااۆی جلە ولرەکانی ئاشاااررا دیااااربوون. ئەو بەوماسااا

ش لەساااەر زەویەکە پێریێرااوخااۆی داڕناای بااوونا بە شااێوەیەکی ڕ
نا ئینڵا لەسەر پشت لە نێوەڕاستی داننەکە بە شێوەیەکی وداینابو

یی ژوورەکەداا کەوتبااوو. دەساات و  اچەکااانی رێااگونڵاااو لەگەڵ د
لەیەی کردبااوونەوە وەکااو هەڵااۆیەکی باااڵرراوەی لێرردبااوونا وەی 

ینە براا... یااخود پتار بەوە ئەوەی کە منداڵێ  یااری فریشاتەی بەفار
ە پیاوێااااااا  لە الیەن هێزێرااااااای نادیااااااااریەوە لە یەی ا کدەچاااااااوو

 کێشرابێتەوە.
هەر لەبااان ئێساااری ساااینگیا پەڵە خوێنێااا ا کتومااات لەو شاااوێنەی 
گااوللەکە بڕیبااوویا دیاااربوو. مااایەی سەرسااوڕمان بااووا خااوێنێری 

مااۆکەیەکی بچرااۆننەی لە خااوێنی کەماای لێبەربااووەا هەر تەنیااا گۆ
 وشربووەوە هەبوو. ڕەشی

ی چەپەی سانیێر خوێناوی بووا دیاربوو لە برینە پەنڵەی شایەتمان
 اااووڵەکەی وەرداباااوو تاااا ئەو باااارەی تێیرەوتاااووە بساااازێن ا ئەو 

بێااااااا  بەکارهێنااااااااوەا باااااااۆئەوەی زگە ەخاااااااوێنەکەی وەی مەرەک
ڕووتەکەی وەی خامی تابلۆیەی بەکاربێن ا ئیدی سانیێر هێمایەکی 

ێڵای سادەی لەسەر گۆشتی زگی خۆی کێشاابووا هێمااکەش پێانج ه
 ڕاستی تێرچە یو بوونا ئەستێرەیەکی پێنج الیی دەنەخشاند.

 .ئەستێرەیەکی پێنج گۆشەیی
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ئەستێرە خوێنینەکەا کە لەسەر چە ی ناوکی سانیێر بووا دیمەنێری 
دا. ئەو وێااانەیەی کە النگااادن ی بە جەساااتەکە دە ێزەونااا ترساااناکی

وویا بااایی خااۆی ترساانای بااووا لاا  ئێسااتا بە چاااوی خااۆی بینیباا
 سەرودڵ تێرچوون کرد.  کەی بینیا لە ناخەوە هەستی بەدیمەنە

 ئەو بە خۆی وای لەخۆی کردووە.
 لەسەر النگدن گیر بوون. فاش "جەنابی النگدن؟" چاوە ڕەشەکانی  -
"ئەمە ئەستێرەی پێنج گۆشەیەا" النگدن وای خساتەڕووا هەسات بە  -

بۆشااایی دەنااگەکەی لەو مەودا بەرفااراوانە دەکاارا. "یەکێاا  لە هێمااا 
رە کۆنەکااانی سااەر ڕووی زەویە. ئەم هێمااایە چااوار هەزار ساااڵ هە

 ا بەکار هێندراوە."تبەر لە ئێس
 "کەواتە ئەم هێمایە واتای چی دەگەیەن ؟" -

هەمیشە النگدن ساەبارەت بە وەنمادانەوەی پرسایارێری وا دوودڵ 
 دەبوو. ئاخر گوتنی واتای هێمایەی بۆ یەکێ  وەی ئەوە وابووا کە

نە گاۆرانی چیایەا ئەمەش باۆ هەماووان شاتێری بڵێی هەستت بە فااڵ
 58کانن جیااوازە. کاتێا  کااڵوە سارییەکەی کاۆمەڵەی کاوو کلاوکس

اسیسزم ب  لە ونتە یەکگرتووەکاانی ئەمریرااا ڕوێنەی  ڕ وکینە و 
ئیساارانیادا ێوڕەساامە لە هەر لەهەمااان کاتاادا و هێشااتا ئەو ڕ کەچاای

 ینی دەگەیەن .واتایەکی بیروباوەڕی ئا
بە جااۆری دانراویااان هەڵگااری واتااای جیاااواز جیاااواز لە  "هێماکااان -

 نجشاێوەیەکی ساەرەکیشا پێا خۆیان دەگرن." النگدن وای گوت. "بە
 ی بترەرستییە."دینگۆشەییەکە هێمایەکی 

 سەری بۆ لە اند. "شەیتان پەرستیی." فاش  -
ودەساتیش پەی بەوە بارد "نەخێرا" النگدن بۆی ڕاست کردەوەا دەم -

 ببا. 59اتر دەست بۆ وشەدانئاشرر و دەب  ڕوون
 )بترەرساااااتیا بااااا  خاااااوایی( Paganئەم ڕۆژانەا زاراوی پێیگاااااان 

واتااااااای شەیتانرەرسااااااتی بااااااداا ئەمەش وخەریاااااارە یەکسااااااەر ها
سااەرچیخچوونێری گەورەیە. لە ڕاسااتیدا ڕەگوڕیشااەی وشااەکە بااۆ 

  پاگااانوی دەگەڕێااتەوەا کە واتااای الد paganusوشااەی التیناای 
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دێااای ی خەڵرااای الەدەق ئەو ڕێاااڕەودە ااااو  Pagansنشاااین دەدا. 
ەوە ینە کاااۆنە الدێااایەکەی سروشاااتییااادەگااارتەوەا کە دەساااتیان بە د

کاااااانی ئەو دا کڵێساااااا ئەوەنااااادە لە ئاکنڵییەگرتباااااوو. لە ڕاستیشااااا
ا وایان لێرارد وشاەیەکی ساادەی وەی دەترسا  (Villsانە )یشارەدێ

viliian –villager  گونااادییانی واتاااای گیاااانێری شاااەڕانگێزیانەی
  .ببەخش

"ئەسااااتێرەی پێاااانج گۆشااااەشا" النگاااادن شااااتەکەی ڕوون کااااردەوە  -
"هێمایەکی بەر لە کریساتیانێتییەا کە بە سروشترەرساتی پەیوەسات 
بوو. خەڵ  لە زەمانی دێریندا دنیایان لەدوو نیوە دەبینیا نێارینە و 

یەکەوە هاوسااەنگی  مێیاانە. خواکانیااان )بەخااوای نێاار و مێاایەوە( بە
نێرینە و  بوون. کاتێریش Yangو یان   Yinهێزیان ڕاگرتبوو. یین

مێیاانە هاوساااەن  دەباااوونا هاوئاااوازی جییانییاااان ڕادەگااارت. هەر 
کاااتیش هاوسااەنگییەکە لەناا  دەبااووا پاشاااگەردانی لێاادەکەوتەوە." 

ن ئاماژەی بە زگی سانێیر کرد. "ئەم ئەستێرە پێانج گۆشاەییەا دالنگ
ی ناااااوێنەرایەتی نیاااااوە مێیااااانەکەی هەماااااوو شاااااتێ  دەکااااااا ڕاماااااان

مێیوونووسە ئۆلییەکان پێی دەڵێن "مێیانەی پیارۆز" یاان خاواژنێری 
 ئاسمانی. لەو هەموو خەڵرەا سانیێر ئەمەی دەزانی."

"ساااااانیێر ئەو هێماااااای خاااااوای مێیااااانەیەی لەساااااەر زگااااای خاااااۆی  -
 نەخشاندووە؟"

النگاادن دەبااوایە داناای پێاادابنابایەا ئاااخر شااتەکە نااامۆ دیااار بااوو. "لە  -
ە ترا ئەو ئەسااتێرە پێنڵگۆشاااەییەی دە ااااودکااان هەمااوو ڕاڤەکردنە

هێمااای ڤینااۆیا ئەو خااوا مێیاانە سێرسااییە خۆشەویسااتە و جااوانییە 
 بوو." 

ەکاای ورتەییە سااەر پیاااوە ڕووتە مااردووەکە و یفاشاا  چاااوێری بااڕ
 لێوەهات.

"دیناای بەرایاای لەسااەر بنەمااای سیسااتمی خااوای سروشاات بنیااات  -
یەی  نرابااوو. ڤینااۆیا خااوایە مێیاانەکە و هەسااارەکەی ڤینااۆی هەر

شات بااوون. خااوایە مێیاانەکە لە ئاسامانی شااەودا جێگااای هەبااووا بە 
هەنتا ڕۆژزۆر ناویشەوە ناساراوەا ناوەکاانی ڤیناۆیا ئەساتێرەی 
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کە  اامانی مێینەی بەهێز بوونڕئەمانەش  ومەشتارا ئاستارتاا هەمو
 بە مەحرەمی بە سروشت و دایرە زەویەوە گرێدرابوون."

بیاااارۆکەی   ئەوەی کەسااااێ    زیاااااتر پەشااااۆکاا وەیئێسااااتا فاشاااا
 شەیتانرەرستی ال شیرین برا.

النگااااادن بڕیاریااااادا  الیەنە هەرە گرنااااا  و سەرساااااوڕهێنەرەکەی 
ڤینۆسی پێنەڵ ا واتە هێڵراارییە مااکە گرێادراوەکە بە ڤیناۆی. کااتی 
خۆی النگدن وەی خوێندکارێری گەنڵی بواری ئەستێرەناسیا زۆر 

ارەی ڤینااۆی لە ەسااکااات  ئەوەی زاناایا کە ه الەوە سااوڕماسااەری 
لە ساااااووڕانەوەی لە ئاسااااااماندا  ێردامااااااوەی هەر هەشااااات ساااااااڵ

دێنااا . بە حەپەساااانەوەا  ێرەیەکی پێااانج گۆشاااەی تەواو پێااا ئەسااات
کاتێ  زانا دێرینەکان ئەم دیاردەیان بۆ دەرکەوتا ئیادی ڤیناۆی و 

جاااوان و  لەباااار و باااوونە هێماااایەکی شاااەییەکەیئەساااتێرە پێااانج گۆ
ەویساتی ساێرس. وەی پێازانینێریش ساووڕێری چۆناایەتی باۆ خۆش

ی هەشاات بااۆ تەلیساامی ڤینااۆیا گریرەکااان جااووڵەی سااووڕانەوە
ئێستاشای  .یارییەکاانی ئۆلۆمریا  داناا ساڵەیەکەیان  بۆ ڕێرخساتنی

باااردووەا کە چاااوار سااااڵیەکی لەگەڵاااداب  خەڵرێرااای کەم پەی بەوە 
 بۆ یاریەکانی ئۆلۆمری هەر بە گوێرەی نێاوە خاوالنەوەی هاوچەرخ
ەوە دەزاناااااانا کە ئەو دەڕوا. لەوەش کەمتاااااار خەڵاااااا  ئ ڤینااااااۆی

ا بنەمااایەکەی بااۆ مااۆری فەرماای ئۆلۆمریاا  ەخاااڵ جئەسااتێرەی پێاان
دەگەڕێااتەوەا بەنم ئەوەناادە هەبااووا لەدوا ساااتدا هەمااوارکرایەوەا 
پێاانج الیەکااان بە پێاانج بااازنەی تااێرەڵ بە یەی گااۆڕدران تااا باشااتر 

 ە.گیانی گەمەکان و هاوئاوازیان ڕەن  بداتەو
لەپاڕێرەوە وای پێگاوتا "ئاشرراشاەا دەبا   "جەنابی النگدنا" فاشا  -

ئەسااتێرەی پێاانج گۆشااە  پەیوەناادی بە شەیتانیشااەوە هەباا . فاایلمە 
 تۆ ێنەرە ئەمریرییەکانی ئێوەا ئەم خاڵەیان بە ڕوونی تێدایە."

. ئەساتێرە پێانج ودوساوپای باۆ تاۆ هۆلیاالنگدن هەند  گارژ باوو. 
ێشەیەکی گریمانەیی زنڵیرە فایلمە براوژییە ە کڵا ئێستا بۆتەکەیخاڵی

شەیتانیەکانا لەسەر دیواری هەند  ئەپارتماانی شاەیتانییانە لەپەناا 
شاای تێاادایە. النگاادن یهەنااد  هێمااای دیاارەا ئەسااتێرەی پێاانج گۆشە
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ەو ڕامانەداا نامراد دەباوو؛ هەمیشە بە دیتنی ئەم ئەستێرەیە لەنێو ئ
 ەواوی خواییانە بوو. ی بنەڕەتی ئەستێرەی پێنج گۆشە بەتڕاست

وای بە فاشاا  گااوتا "وێااڕای  ماان دڵنیااات دەکەمەوەا" النگاادن بااوو" -
ئەوەی تاااۆ لە ساااینەماکاندا دەیبینااایا ئەو لێرااادانەوە شاااەیتانییە باااۆ 
ئەستیرە پێنج گۆشەییەکە لە ڕووی دیرۆکییەوە ڕاسات و دروسات 

هێمااااایەتی ئەم  نەڕەتیاااایە مێیاااانەکەی دروسااااتەا بەنمنیاااایە. واتااااا ب
دواییااادا مااااوەی ئەو هەزاران سااااڵەی  ە پێااانج گۆشاااەییە لەئەساااتێر

 بە خوێن ئەم کارە کراوە." تێروپێردرا. لەم دۆزەشدا
 "من لەخۆم دڵنیا نی  کە تێت بگەم." -
النگدن لە بۆینباخە خاچداریەکەی فاشێی ڕوانیا دڵنیا نەبووا چاۆن  -

ئەم پناااتەی دادێااای باااۆ ڕوون برااااتەوە. "کڵێسااااکەا جەنااااب کڵێساااا. 
ن زۆر شااال  و نەرمااانا بەنم ئەساااتێرە پێااانج الیااایەکە لە هێماکاااا

ۆماییا وەرگێڕدرا. وەی بەشاێ  لە ڕسەرەتای کڵێسەی کاسۆلیری 
ە بترەرسااتییەکان بێناا  و دیاانهەڵمەتاای ڤاتیرااان بااۆ ئەوەی  ااڕان بااۆ 

خەڵریش بە کاۆمەڵ برااتە کریساتیانا ئەوساا کڵێسااکە ناونااتۆرەی 
ەکاان مێین وەنادەو خوا کانی بترەرساتانوەنادەواپیس پیسای دژی خ

ییانەیان بە ئەو هێمااا ئاساامان وەسااتانەوەباڵوکااردەوەا هەڵمەتاای دژ
 ".نیشانەی شەیتان دانا

 " دەی بەردەوام بە." -
"ئەم شاااتە زۆر جاااار لە ساااەردەمی پشاااێویدا ڕووو دەداا" النگااادن  -

وام بااوو. "هێااز و دەسااەنتی نااو  دەیەو  ەلەسااەر  سااەکانی بەرد
  انیاان ساووی برااا لە کاتێرادا دەیەوجێی کاۆن بگارێتەوە و هێماک

. لەو جەناااگەی نێاااوان هێماکاااانی واتاکانیاااان هەر لەبەینااادا نەهێڵااا 
بترەرساتی دۆڕانادی؛ ساەرە ڕمە  بترەرستی و کریستیانێتیدا  ەومااا

باااووە چەنگااااڵی دەساااتی شاااەیتانا  60سێگۆشاااەییەکەی پۆساااایدن
گۆشااەی ئاوەزیشاایان بااووە هێمااای جااادووگەرا هەرچاای ئەسااتێرە 

نگاادن الیاایەکەی ڤینۆساایش بااووا بااووە نیشااانەی شااەیتان." ال پێاانج
دبەختاایشا هێاازی سااەربازی ونتە ئیسااتێری کااردا پاشااان؛ "بااۆ بە

یەکگرتووەکااانی ئەمریراااا ئەم هێمااایەی ئەسااتێرە پێاانج الییەکەیااان 
                                                           

60
  Poseidon 



64 

هەنااووکە  ێسااتا بااۆتە هێمااای خۆشەویسااتی جەناا .هەڵگەڕاناادەوە؛ ئ
ەڕکەرەکانمان دەدەیانا ئێمە ئەم هێماایە لە ساەر هەماوو فاڕۆکە شا

وای بااۆ هێمااای دەیخەیاانە سەرشااانی هەمااوو ژەنەڕاڵەکانیشاامان." 
 مێینەی خۆشەویستی و جوانیا چی لێیات. ایخو

ئەو جەسااتە و بااازووە "ماایەی سااەرنڵدانە." فاشا  ئاماااژەیەکی باۆ  -
رێشااااااراوە( کاااااارد. "ئەدی شااااااێوە هەڵاااااارەوتەی ئەم هەنژاوە )لێر

 جەستەیە؟ تۆ چی لێدەکەی؟"
ن شانێری بۆ هەڵتەکاند. "سووکوئاسان ئەم شێوە هەڵارەوتەی النگد -

 رۆز دەسەلمێن ."یجەستەیە ئەستێرە پێنج الییەکە و مێینەیی پ
 دەربڕی فاش  تەمێك دایگرت. "داوای لێبوردنت لێدەکەم؟" ی"سیما -
"دووپااااترردنەوە. دووباااارەکردنەوەی هێماااایەی ساااادەترین ڕێگاااای  -

ریش جەستەی خۆی بە شاێوەی سەلماندنی واتایەکەتی. ژای سانیێ
ئەگەر یەی ئەسااتێرەی پێاانج ال ئەسااتێرەی پێاانج ال هەڵخسااتووە." 
 باش ب ا ئەوا دووانیان باشترە.

لە سااەر پێااانج خاااڵەکەی ساااانیێری گیاار باااوونا  فاشااا چاوەکااانی 
باسااارەکانیا  اچەکااااان و سااااەریا دیسااااان دەسااااتێری بااااۆ پاااارچە 

ئیساتێری کاارد. وە. "لێرادانەوەیەکی سااەرنڵڕاکیش". ەتەنارەکەی باارد
"ئەدی ڕووتیایەکەی؟" کاتێاا  وشااەکەی دەرداا منگەیەکاای لێوەهاااتا 

دیتنی جەستەی کەوتووی نێرینەیەکی کە دیسان مایەی  دەنگێ  بە
  ێزلێبوونەوە بوو. "ئەر  بۆچی جلەکانی لەبەر خۆی داکەندووە؟"

. النگادن وای بیرکاردەوە. ئەویاش کاات  باۆ یەکەم پرسیارێری باش
بینیا هەمان مەڕا ی هەباوو. باشاترین خەماڵنادنیش جارا وێنەکەی 

شێوە جەستەیەکی ڕووت دیسان سەلماندنەوەی ڤیناۆیا ا ئەوەبوو
خاااااوایە مێیااااانەکەی زایندەی)سێرسااااای( مرۆڤاااااایەتییە. هەرچەنااااادە 
کلتااااووری نااااو  زۆر لە بەیەکەوە گرێاااادانی ڤینااااۆی بە یەکێتاااای 

 61ۆگیجەستەیی م /نێری لەناو بردبووا ل  چاوێری تیایی ئیتیمۆلا
 venerealدەکر  واتا بنەڕەتییەکەی ڤینۆی باۆ وشاەی ڤێنیریێال 

)جووتبااوونا زاوزێاای( بسااەلمێن . النگاادن بڕیاریاادا نەچێااتە نێااو ئەم 
 باسوخواسە.
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بڵێ  بۆچی بەڕێز ساانیێر ئەم  پێت فاش ا ئاشررایە ناتوان  "جەنابی -
باۆچی شاێوەکەی  ی لەسەر جەستەی خاۆی نەخشااندووە وهێمایە

پیاااوێری وەی ژای  ادووەا بەنم دەتااوان  پێاات بڵااێ خااۆی وا لێراار
فەڕی  و پیااتبە سااانیێر ئەسااتێرە پێاانج الیاایەکەی وەی هێمااایەکی 

پەیوەناادی نێااوان ئەم هێمااایە و  ی ومێیاانە لەبەرچاااو بااوو. هاوکااار
 ەکی بەربااااڵو لەنێاااو مێیوونووساااان ومێیااانە پیااارۆزەکە بە شاااێوەی

 سیمبۆلناسان ناسراوە."
 ارهێنانی خوێن وەی مەرەکەب؟""زۆر باشە. ئەدی بەک -
 هیچ شتێری دیرەی نەبووەا پێبنووس ." "ئاشررایە -
فاشاا  بااۆ خولەکێاا  بێاادەن  بااوو. "لە ڕاسااتیداا لەو بااڕوایەداما ئەو  -

واداچونی دادوەرییانە بەکار هێناوە تا پۆلیس زیاتر بەدبۆیە خوێنی 
 برا."

 رە؟"و"ببو -
 "سەیری دەستی چەپی برە." -

رێیایااای  اااۆڵە ڕەنااا  بزڕکااااوە چەپەکەی چاوەکاااانی النگااادن بە د
سەرپەشاایارەکە گەڕا تااا گەیشااتە سااەر دەسااتەکانیا کەچاای هیچاای 
نەبینااااااای. دوودننە لە جەساااااااتەکە وەرساااااااووڕایەوە و هەنااااااادێ  
دانەویەوەا ئیااااااااادی هااااااااایچ شاااااااااتێری سەرساااااااااوڕمانی نەمااااااااااا 

 سەرپەرشتیارەکە  ەڵەمێری گەورەی تێبینی نووسی بەدی کرد.
ر  ەڵەمەکەی لە دەساتدا باوو." فاشا  وای "کاتێ  ئێمە هاتین ساانیێ -

بە النگااادن گاااوت و چەناااد گەزێااا  باااۆ ئەو ال بەرەو مێااازە کااااتییە 
و ئامێری  داندراوەکەی ئەو  چووا کەلوپەلەکانی لێرۆڵینەوەا وایەر

کارەبااایی لەسااەر داناادرابوون. "وەی پااێ  گااوتیا" ئەو بەدەم گااوتنی 
دەساتمان لە هایچ ئەم وشانە لە دەوری مێزەکە ساووڕایەوەا "ئاێمە 
 نەداوە. ئایا تۆ بە جۆرە  ەڵەمێری وا بەڵەدی؟"

 النگدن زیاتر دانەوەیەوە و سەیری جۆری  ەڵەمەکەی کرد. 
  ەڵەمێری تیش  ڕەش.

 ئەو بە حەپەسانەوە سەرنڵی دا.
 ەڵەمە تیشاا  ڕەشااەکە یااان  ەڵەمە نااووکتییە ئاااوییەکە تایبەتمەنااد 

ۆزەا ناااۆژەنرردنەوە و بااوو بە جێنێشااانرردنا لەبناغەشاااەوە بااۆ ماا
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پۆلیسی ساختە دروست کرابوو تا تێبینی نەبینراو لەساەر شاتەکان 
بنووساااااان. ئەم  ەڵەمە نااااااووکتییە بە شااااااێویەی دەنووساااااا  کە 
نەکااوژێتەوەا ئەو مەرەکەبە کحااولییەیا شااوێنەواری نووسااینەکەی 
تەنیاااا لە ژێااار تیشاااری ڕەشااادا دەردەکەو . هەناااووکە کارمەنااادە 

 یەاووساەیان پێاندەوام ئەم  ەڵەمە تێبینبەر سەرەکییەکانی مۆزەکان
ێوەی تابلۆکان شتێ  بنووسن بۆ ئەوەی بە نادیاری لەسەر چوارچ

 کاتێك پێویستی بە نۆژەنرردنەوە هەب .
ی گڵۆپەکاان ساویچ ریش النگادن هەڵساایەوەا فاشا  بەرەو الیتێکا

 ڕۆیشت و کوژاندنیەوە. لەپڕێرەوە گەلەرییەکە تاری  داهات. 
ش بااووا النگاادن هەسااتی بە سااەرهەڵدانی ابینااایی باااڵرێبااۆ ساااتێ  ن

نادڵنیایێ  کارد. سایمای فاشاێش بەدیاارکەوتا بە خاۆی و الیتێرای 
ی و . ئەو بەخااۆوونااای کااردەوەڕئەرخەواناای ئەو ناااوەی هەنااد  

 الیتە دەستیەکەی نزی  کەوتەوەا کە تەمێری بنەوشی دایگرتبوو.
شی لەبەر تیشارە "وەی خۆت دەزانیا" فاش  وای گوت و چاوەکانی -

بنەوشااااااەییەکە دەدرەوشااااااانەوەا "پااااااۆلیس تیشااااااری ڕەش بااااااۆ 
ڕووناااکرردنەوەی پشاارنینی دیمەنەکااانی تاااوان  لەسااەر خاااوێن و 
بەڵااااااگە لێرۆلێنەوەکااااااانی دیاااااارە بەکاااااااردەهێن . کەواتە دەکاااااار  
سەرسوڕمانی ئێمە بێنیتە بەرچاوی خاۆت..." لە هایرەوەش تیشاری 

 الیتەکەی لەسەر جەستەکە ڕاگرت.
گدن سەیری خاوارەوەی کاردا لە بەر هێادمەگرتن هەنگاوێا  باۆ الن

 دواوە کشایەوە.
درەوشاوە سەیرەی پێش خاۆی کەوتا کە  نەکات  چاوی بەو دیمە

لەساەر نااوکەوە داریانە نایااابەکە نەخشاابووا بە تونادی دڵاای کەوتە 
کوتەکااوت. نووسااینە دەسااتخەتە بەپەلەکەی بەردەماای دیاااربووا دوا 

رەکە بە ئەرخەوانی لە تەنیشات جەساتەکەدا وشەکانی سەرپەرشتیا
درەوشانەوە. کاتێ  النگدن ساەیری دە ە نووساراوە تاێرەنوەکەی 
کاااردا هەساااتی کااارد ئەو تەمەی ساااەرتاپای ئەمشاااەو دایگرتاااووەا 

 ئەستووتر دەب .
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شای باۆ نەنووساراوەکەی خوێنادەوە و نیشا دووبارە النگدن پەیامە
مە واتااااای چاااای ا ئەدەی بە  ااااوڕ گیاااار سااااەر فاشاااا  هەڵبااااڕی. "

 دەگەیەن !"
دەق ئەو  ش ساااری دیاااارکران. "بەڕێااازا ئەوەیاااانچاوەکاااانی فاشاااێ

 پرسیارەیە کە بۆی هاتویتە ئێرەا وەنمی بدەیتەوە."
 

لە شاااوێنێ ا لە نووساااینگەی ساااانیێرا کە لەو  زۆر دوور نەباااووا 
گەڕابۆوە نێو لۆڤەر و خۆی بەساەر ئاامێرێری دەنگای  کۆلل منزم 

سەرپەرشاااتیارەکە داگرتباااوو. بە شاااێوەیەکی  ساااەر مێااازە  ەبەکەی
سەیریشا ئەو کۆتەڵەی کە هی سوارچاکێری سەدەکانی ناوەڕاست 
باااووا وەی ڕۆبۆتێااا  لەساااەر گۆشاااەیەکی مێااازەکەی ساااانیێرا باااۆ 
مااانزمەکە ماااایەی تاااری باااووا وەی ئەوەی چااااوی لێااادابگر . ئەو 
مااایرە گوێرااانی ڕاساات کااردنەوە ئاسااتی هاردیسااری تۆمااارگەکەی 

هەماااوو سیساااتمەکان ڕۆیشاااتبوون. میررۆفاااۆنەکە بەبااا   پشااارنی.
 خەوشی کاری خۆی دەکردا دەنگەکەش زۆر ڕوون و ڕەوان بوو.

 گوت.  ا ئەو بە تێڕامانەوەا لەبەرخۆیەوە وایساتەکەی ڕاستی
باشای  بە خەندەوەا چاوەکانی نوو اندن و خۆی وا ڕێرخست تاا بە

 ب .  گوێی لەو دەمەتە   چاودێرییەی نێو گراند گەلەری
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  ٧ بەندی
 

شااااوێنی لێمااااانەوە خاااااکەڕاییەکەی هەر لەنێااااو کڵێسااااەی سااااەنت 
سەپایساادا بااووا کە دەکەوتە نیااۆمی دووەماای خااودی کڵێساااکە و 

کااۆڕالەکەی دەڕواناای. سااوێتە دوو  62بەالی دەسااتە چەپاای  ەپەنگاای
هۆدەییە ناوکەو بەردینەکە بە کەمترین کەلوپەلی ناوماڵ ڕاخرابووا 

باوو. خاۆ  63ش ماڵی زیاتر لە دە ساڵەی خوشرە ساندرین بیلئەمە
ئەگەر کەسێریش پرسیاری ماڵەوەی لێرردباا ئەوا بە فەرمی ماڵەکە 

نیشاااان دەداا بەنم هێمنااای کڵێسااااکەی  یشاااوێنێری نزیااا  ئەوێااا لە
پێباشاااتر باااووا باااۆیە خاااۆی لە نیاااۆمی ساااەرەوە لەگەڵ پێخەفێااا ا 

 تەلەفۆنێ  و تەباخێ  ڕاهێنابوو.
ساااندرین لە هەمااوو  ارڕێرخەرێری کۆنەپااارێزانەا خوشاارەوەی کاا
کڵێسااااکە لە شاااتە ساااەرەکییەکانا بەکرێگرتنااای  یەکاااانیدینالیەنە نا

دەساااتەی پاڵرشاااتی باااۆ ڕێناااوێنیا چااااودێریرردنی شاااوێنەکە دوای 
اواکردناای نااانە کێاا  و سااەماتەکانی کااردنەوە و ڕێرخسااتنەوە و د

 .ا سەرپش  بووهاوبەشانە شەڕابی
لە سااەر پااێخەفە بچرااۆننەکەیا لەگەڵ  ییرین خەولە شاا مشااەوئە

لەریاانەوەی زەنگاای تەلەفااۆن بەخەربەر هااات. بە شااەکەتیا دەسااری 
 تەلەفۆنەکەی هەڵگرت.

 "خوشرە ساردیناا کڵێسەی سێینت سەلرایس." -
ەنساای ر  تەلەفااۆنەکە بە فەهەلااۆ خوشاارەا" پیاااوەکەی ئەودیااو هێڵاا" -

 وای گوت.
هەرچەناادە ساااردینا  دە؟کاااتیمێر چەنااخوشاارە ساااردینا هەڵسااتا. 

بەرپرسااااەکەی ناسااااییەوەا بەنم خااااۆ لەو پااااانزە ساااااڵەی  دەنگاااای
ڕاباااردووداا هەرگیاااز بە دەنگااای ئەو لەخەو هەڵنەساااتاوە. بااااوکەکە 
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بااووا هەر دوای تەواوبااوونی کاروبااارە  زۆر لە خااواتریپیاااوێری 
 ییەکەیا دەچووە سەر جێی و لێی دەڕازا.دین

اندیا" باااوکەکە وای پێگااوتا "خوشاارەا بمبەخشااە کە لەخەوم هەڵساا -
نیشااااانەی بەساااااڵداچوونەکەی پێااااوە دیاااااربوو. "داوای  یشاااای"دەنگ

انێراای رچاااکەیەک  لێاات هەیە. هەر تااازە زەنگاای تەلەفااۆنێر  لە مەت
دەستڕۆیشتووی ئەمریرییەوە بۆ هات. بەڵرو تۆش بیناسی؟ مانوێل 

 ئارینگارۆسا؟"
کڵێساااا  هەڵااابەتە دەیناسااا . کااا  بااا  لەدای؟"  ئۆپیاااوی"سااەرۆکی  -

؟ سەر ەشااایەتی کۆنەپااارێزی ئارینگارۆسااا لەم ساااننەی نەیناساا 
دواییااادا پاااێگەکەی بەهێاااز بباااوو. کاااردەی بە پیرۆزکردنیشااای وەی 

دا هاااتە پێشااەوەا کااات  پاپااا جااۆن پاااولی 1982بازدانێاا  لە ساااڵی 
شاااااااێوەیەکی چااااااااوەڕوان نەکاااااااراوانە پااااااالەکەی باااااااۆ  دووەم بە

 ەوە. بەمە بە جااااۆرێریتی پاپااااا" بەرز کاااارد"سەر ەشااااایەتی تااااایبە
کە ا بااوو فەرماای ڕێگااای هەمااوو کردەوەکااانی درا. مااایەی گومااان

بەرزکااردنەوی پاالەی ئۆپیااوی دای لە هەمااان ئەو ساااڵەدا بااووا کە 
دابێاااتە  وایە باااڕی یەی بلیاااۆن دۆالریئەم ئااااینزا دەوڵەمەنااادەا گااا

ییەکانی ڤاتیرانا کە بە باانری ڤاتیراان ناساراوەا دینپەیمانگەی کارە 
زگااااری کاااردن. لە ماااانۆری ڕلە ناااابووتبوونێری هەراساااانرەر بەمە 

دای  ئۆپیویدووەمیشداا کە بووە مایەی گلەییا پاپا دامەزرێنەری 
دەبااوو خشاایا خااۆی ی) دیساای( پاا  بەیەتا"بە بااازدان" پاالەی پیرۆز

پێشای خسات و خازمەتە کەچی ماوەی یەی سەدە چاوەڕوان براا  
خوشاارە ساااندرین  هەڵگاارت.ەنااد هبە جیاااتیبیساات ساااڵیەکەی لە 

دای لە ڕۆماااا  ئۆپیاااویهەسااات بەوە دەکااااا هەڵوێساااتە باشاااەکەی 
ێااز لێنااان بااووا بەنم خااۆ کەساایش مشااتومڕی پاا  لەگەڵ ڕمااایەی 

 کورسی پیرۆز نەدەکرا. 
ان داوای چااکەیەکی لێراردما" بااوکەکە وای بە ر"ئارینگارۆسای مەت -

خوشاااارەکە گااااوتا دەنگیشاااای پەشااااۆکابوو. "یەکێاااا  لە ئەناااادامە 
 دەکان ئەمشەو لە پاریسە..."شاگر

کە خوشااارە ساااااندرین گااااوێی لەو داوا نااااامۆیە بااااووا هەسااااتی بە 
رەرەی نشاااڵەژانێری  اااووڵ کااارد. "بباااوورەا تاااۆ گوتااات ئەو ساااەردا
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دای نااااتوان  تاااا بەیاااانی  ئۆپیاااویئەنااادامی دەساااتەی شااااگردانی 
 چاوەڕ  برا؟"

"بەداخەوەا ناااتوان . فااڕۆکەکەی بااۆ بەیااانی سااەر لەزوو دەردەچاا .  -
 هەمیشەش خەونی بەوە بینیوە کڵێسای سەنت سەلرایس ببین ."

 ڕۆژلە ڕۆژدا ماایەی دڵگیارییە. تیشاری  "بەنم خۆ بینینای کڵێساەکە -
کە بەناااو دەال ە شااێوە چاوییەکااان دێتەخااوار و سااێبەرەکەی وەی 
دەرزی سەمات بەنێو کڵێساکەدا شۆڕ دەبێاتەوەا ئەوە وا لە ساەنت 

 ب ."نە تاکیسەلرایس دەکا 
داواکەم  اتاش وای دادەناااێ شااار ا مااان هااااوڕام لەگەڵاااتا هێشااا"خو -

گای بادەی بێاتە ژوور. ئەو لە چاکەیەکی کەسییەا بەڵرو ئەمشەو ڕێ
 ... تۆ بڵ  سەمات یەی دەگاتە ئەو ؟ کەواتە بیست خولەکی دیرە."
خوشرە سااندرین هەناد  گارژ باوو و بارۆی تێرناا. "هەڵابەتە. ئەوە 

 دەبێتە مایەی خۆشحاڵی ."
 ری تەلەفۆنەکەی دانایەوە.کە سوپاسی کرد و دەسباوکە

مەتەڵئاسا خوشرە ساندرین بۆ خولەکێری دیارە هەر لەنێاو پاێخەفە 
گەرمەکەیااادا ماااایەوەا هەوڵااای دەدا خەواڵاااوێتیەکەی باااڕەوێنێتەوە. 
جەساااااتە شەسااااات سااااااننەییەکەی نەیااااادەتوانی وەی جااااااران بە 

ئەمشاەو گورجوگۆڵی لەخەو ڕابب ا سەرباری ئەوەی تەلەفۆنەکەی 
بە دڵنیاااییەوە هەسااتەکانی وروژاناادن. ئاااخر ئۆپیااوی دای بااۆ ئەو 

دیاااو ئەو دەساااترێوەگرتنەی هەمیشاااە ماااایەی نااااڕەحەتی باااووە. لەو
نی پاکرردنەوەا داراڕێبازە دینییەکە بە ڕیتوێلێری تەمومیاوی خۆئاز

اوەڕاست بوو. نواڕینی ئەوان بۆ ژنان تەواو نواڕینێری سەدەکانی ن
هێااادمەی گرتباااوو کاااات  زانااایا ئەنااادامە  لەوەخوشااارە سااااندرین 

گردە مێینەکانی ئەوان ناچاارکراون هاۆڵی ئااکنڵیی پیاوەکانیناان اش
ب  بەرامبەر خاوێن برەنەوە لە کاتێردا پیاوەکان خەریرای ڕیتاوێلی 
دینییان بوون؛ ژنەکان لەسەرناوکەوە دارینە ڕە وتە ەکە دەنوساتن 

ئیاااادی ژنەکانیااااان  کەچاااای پیاوەکانیااااان لەسااااەر حەساااایر دەڕازان؛
... ئەوەش ازاری خۆیاان بادەن لە پیاوەکانیاانناچارکرابوون زیاتر ئ

تااااوانە بنەڕەتیااایەکەی بەرایااای واباااوو.  باااۆ ساااەربار یوەی سااازا
ە ودیاربوو ئەو  ەپاڵ گرتنەی حەوا لە سێوەکەا دارە زانینەکەی ببو
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ماااایەی  ەرزێرااای شاااووم باااۆ هەتاااا هەتاااایە بەساااەریانەوە بااا . بە 
ری بە خااڕییەوە بەرێزگرتناای ەکاتێراادا کڵێسااای کاسااۆلیبەخەماایا لدڵ

دەڕۆیشاااتا  فەکاااانی ژناااان بەرەو ئاراساااتەی ڕاساااتساااەبارەت ما
م هەڵگێاااارانەوەی ئەو ردەئۆپیااااوی دای هەڕەشااااەیەی بااااوو لە بە

دەباااوایە   انەت وێاااڕای ئەوەشا خوشااارە سااااندرینپێشااارەوتنە. تەنااا
 ملرەچی فەرمانەکانی ب .

ەرینەکە درێیکاردنا بە هێواشای خوشرە سااندرین ال ەکاانی لە سا 
هەڵساااا کاتێاا  پێاایە ڕووتەکااانی خسااتنە بەر ناااوکەوە بەردیاانەکە 
کەوتا تەزووێیراااای ساااااردی پااااێیەڵگەڕاا هەسااااتی بە شااااتێ ا بە 

 ختووکەیەکی ناچاوەڕوان کرد.
 دڵخەبەردانی ژنان؟

شوێنرەوتوێیری خواوەندا خوشرە ساندرین فێرببوو بە کاڕی وەی 
ی خااۆی بباا ا بەنم لەگەڵ ڕۆحاادنەوەی گااوێی لە دەنگاای هێااورکر

کڵێسااکەی  یئەوەشداا ئەمشاەوا ئەم دەنگاانە بە چەشانی چۆڵوهاۆڵ
 دەوروبەرەکەیا کپ ببوون.

  
 
 
 
 
 
 

 ٨بەندی 
 

النگااادن نەیااادەتوانی چاوەکاااانی لەساااەر ئەو دە ە تاااێرەنوە ڕەنااا  
ئەرخەوانیااایەی ساااەرووی نااااوکەوە داریااانە نایاااابەکە هەڵباااڕ . دوا 

شااتبووا پێنەدەچااوو  ڕۆی انیێر وەی النگاادن بااۆیپەیوەنادی ژای ساا
 پەیامی کەسێری کۆچرردوو ب .

 پەیامەکە وا دەخوێندرایەوە:
13-3-2-21-1-1-8-5 
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O, Draconian devil! 
Oh, lame saint!64 

واتاای ئەم شاتە  ن هایچ بیرۆکەیەکای ساەبارەت بەگادهەرچەنادە الن
ت   تێگەیشااااتا کااااا فاشاااا نەبااااووا بەنم لە هەسااااتە خااااۆزاییەکەی 

 شتێ  لە شەیتانرەرستی دانا. بە ج الییەکەیئەستێرە پێن
O, Draconian devil! 

هەماان شاێوەش  دە اودەق سانیێر ئاماژەی بە شەیتان کردباوو. بە
زنڵیاارە ژمااارە سااەیرەکان هەبااوون.  "بەشااێ  لەوە بە ڕیزبەناادی 

 ژمارەیەی دەچ ."
ردنی "بەڵاا ا" فاشاا  گااوتیا "شیفرەناسااەکانمان کااار لەسااەر شاایتەڵر -

ژمارەکااان دەکەن. ئااێمە بڕوامااان وایەا ئەم ژمااارانە ڕەنگباا  کلیلاای 
ی تەلەفۆنێ  یان جۆرێ  لە ناسنامەی بروژەکە بن. لەوانەیە ژمارە

ناسنامەی سۆشیا  ب . ئەر  بە الی تۆ ئەم ژمارانە هایچ  ژمارەی
 واتایەکی هێمایی دەگەیەنن؟"

چەنااادان النگااادن دیساااان ساااەیری ژمارەکاااانی کاااردەوەا پێیواباااوو 
خاۆ سەماتی پێدەچ  تاا شاتێ  لەواتاا هێماداریەکەیاان هەڵبرڕێنا . 

بااۆ النگاادن   .ئەگەر سااانیێر ویسااتبێتی هەر واتایاااکی وایااان هەباا 
ژمارەکااااااااان بەتەواوی گۆترەکاااااااااری بااااااااوون. ئەو لە گەشااااااااەی 
هێمااادارییەی ڕاهاااتبوو کە هەنااد  دیاامەن دەیبەخشاانا بەنم خااۆ 

ی پێااااانج گۆشاااااەا دە ە هەماااااوو شاااااتێ  لێااااارەا هەر لە ئەساااااتێرە
ینەییەوە زۆر رەکانا پێدەچ  لەسەر ئاستێری بنچنووسینەکە تا ژما
 لەیەی جیاواز بن.

"تااۆ پێشااتر شااتێری وات گااوتا" فاشاا  وای بە النگاادن گااوتا "کە  -
کااردەوەکەی سااانیێر لێاارە هەمااوو بااۆ ئەوە بااووە جااۆرە پەیامێاا  
ا بنێااار ... پەرساااتنی خاااودای مێیااانە یاااان شاااتێ  بەو ئا اااارە؟ ئایااا

 پەیامەکە چۆن لەگەڵ ئەم شتە ڕێ  دێتەوە؟"

                                                           
64

بەستەزمان. لێرەدا  وشەی )چاک(م بەرامەر پیرۆز، قەدیس  هۆ، شەیتانی دڕندە،  هۆ چاکی 
بەکارهێناوە،  بەاڵم بە هۆی ئەوە، ئەم کۆدە سەرەتا کۆدی ئەم ڕۆمانەیە، بۆیە لە  نێو دەقەکەدا 
نەدەکرا دەق وەک خۆی نەنووسمەوە چونکە  بە هۆی شیتەڵکردنی پیتەکان، کە دواتر شتی دیکەی 

وادارم خوێنەری بەڕێز حەوسەڵەی هەبێ، تا دواتر ڕازەکەی بۆ لێدەبێتەوە، واتا دەگەیەنێ. هی
 دەکرێتەوە و مەتەڵەکەی بۆ هەڵدێ. 
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انەیە و ئەو پەیوەنااادیگرتنە یاااالنگااادن زانااایا پرسااایارەکە ڕەوانبێیی
هایچ شاێوەیەی لەگەڵ سایناریۆی النگادن باۆ  سەیرەا ڕاشراوانە بە

 پەرستنی خودای مێینە نایەتەوە.
O, Draconian devil? Oh, lame Saint? 

 مان؟هۆ شەیتانی دڕندە؟ هۆ چاکی بەستەز
  با  باۆ شاتێ . ئایاا ێگوتی: "ئەم تێرستە وادیارە هۆشاداری فاش 

 تۆ هاوڕای؟"
النگااادن هەوڵیااادا دوا سااااتەکانی ژیاااانی سەرپەرشاااتیارەکە بێنێاااتە 
بەرچاااوی خااۆیا کە بە خااۆی لەنێااو  ئەم گرانااد گەلەریاایەدا گیااری 
خواردبووا دەشایزانی لە ساەروبەندی مەرگ دایە. شاتەکە پێادەچ  

"پێمااااواب  ڕێاااای تێاااادەچی ئاگادارینااااامەیەی دژی  لۆژیریااااانە باااا .
 بروژەکەی."

"هەڵابەتەا کااری مان ئەوەیەا ناوێاا  باۆ ئەوکەساە براوژە ببیاانمەوە.  -
. بە چااوی تاۆا دەی جەناابی النگادنا باا پرسایارێری دیارەت لێابرەم

 نامۆ لەم پەیامەدا هەیە؟" زۆرمارەکانا ئایا چ شتێری لەودیو ژ
دن بااا ا بە خاااۆی خاااۆی لەم کە لەساااەر مااار پیاوێااا  ناااامۆ؟ زۆر

شاااەیی بە گەلەریااایەدا زینااادان کاااردووەا ئەساااتێرەیەکی پێااانج گۆشە
خاااااااۆی دروسااااااات کاااااااردووە و هۆشااااااادارینامەیەکی  جەساااااااتەی

ئااااخر چااای  تەلیسماوییشااای لەساااەر نااااوکەوەکە بەجااا  هێشاااتووە.
 ؟ نەب رەی ئەم سینارۆیە هەیە کە هەرە سەیر دەربا

چڵیانە یەکەمااین )دڕناادە(؟" سااەر Draconian"وشااەی دراکۆنیااان  -
شت کە بەمێشری داهاتا خستیە ڕوو. النگدن بە ڕەوانی دڵنیا بووا 

دراکاۆا  سیاساییە بێاوییدانیەکەی ساەدەی  Dracoئاماژەکردن بۆ 
حەفتەمی زاینیا باۆ کەساێ  کە لەساەر لێاواری مەرگ با ا ماایەی 

شاەیتانێری دڕنادەا پێادەچ   Draconian evilبیرلێرردنەوە نییە. "
 ی سەیری نێو وشەدان ب ."هەڵبیاردنێر

- "Draconian  ئەمڵارەیاااااااان  فاشااااااا دڕنااااااادە؟" لەرەی دەنگااااااای
وشااەدانەکەی پێناااچ   گرتااوو بااوو "هەڵبیاردناای سااانێیر بااۆئۆ رەنە

 لێرەدا دۆزێری سەرەکی ب ." 
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النگااادن دڵنیاااا نەباااوو ئااااخۆ چ جاااۆرە دۆزێااا  لە مێشاااری فاشاااێدا 
ال  چەکەرەی کردباااااووا بەنم خەریرباااااوو دەساااااترێرێری گوماااااانی

 و دراکۆ دەکرا باش لەگەڵ یەی هەڵبرەن.   فاش پەیداب ا کە 
بە ڕەوانی وای گوت. "ئەو لە پاریس  فاش "سانیێر فەرەنسی بووا"  -

 هێشتاش ویستویەتی پەیامەکەی بە..."  دەژیاا کەچی 
"بە ئینگلیزی با ا" النگادن وای گاوتەوەا ئیادی ئێساتا پەی بە واتاای  -

 کاپتنەکە برد.
کتومت. هایچ بیرۆکەیەکات باۆ ئەم شاتە هەیە اند. "فاش  سەری لە  -

 ؟"
النگاادن دەیزاناای سااانییر بە ئینگلیزیێراای باا  گرێوگااۆڵ دەدواا لاا  

شتاش هۆکاری ئەوەی دوا پەیاامەکەی باۆ بەم زماانە نووسایوەا ێه
 پەی پێنەبرد. ئەو شانێری بۆ هەڵتەکاند.

ئاماژەیەکی بۆ دواوەا بۆ ساەر ئەساتێرە پێانج گۆشاەییەکەی  فاش 
سااااەر زگاااای سااااانیێر کاااارد. "ئەمە هاااایچ پەیوەناااادی بە شااااەیتان 

 پەرستییەوە نییە؟ ئایا تۆ لەسەر ئەم بیرۆکەیەت هەر سووری؟"
ماناساای و دە ە لە هیچاای دیاارە دڵنیااا نەمااابۆوە. "هێن ئیاادی النگااد
لەگەڵ یەی بێاااانەوە. داوای لێبااااوردن دەکەما   پێناااااچ نووسااااینەکە
 کۆمەکت برەم." پترناتوان  لەمە 

کە دوور نەیە ئەمە شااااتەکە ڕوون براااااتەوە." فاشاااا  لە تەرمە"لەوا -
جااااارێری دیاااارە خسااااتەوە سااااەرا  کەوتەوە و تیشاااارە ڕەشااااەکەی

 ئەمڵارەیان گۆشەی تیشرەکەی فراوانتر کرد. "ئەدی ئێستا؟"
بااااۆ مااااایەی سەرسااااامی النگاااادنا بااااازنە سااااەرەتاییەکە بە دەوری 

درێی  رە  درەوشایەوە. واپێدەچوو سانیێجەستەی سەرپەرشتیارەک
ری خۆی وەرێناب  ەوبووب  و ئینڵا چەند جارێ   ەڵەمەکەی بە د

تا چەند کەوانەیەکی درێی برێشایا لەدواجاریشادا خاۆی بخااتە نێاو 
 بازنەکەیەوە. 

 ن بووەوە. وبروسرەئاساا واتایەکە ڕو
ا" بە هەناسەبڕکێوە. سانیێر السایی Vitruvian"پیاوە ڤیتروڤیانەکە  -

 اردۆ داڤینشی کردبووەوە.ناودارترین نیگاری لیۆن
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نیگارەکە بە دروستترین هێڵراری سەردەمی خۆی هەژمار دەکر ا 
پیاااااوە ڤیتروڤیااااانەکەی داڤینشاااای بااااۆتە ئااااایرۆنێری کلتووریااااانەی 
هاوچەرخماااااانا کە لە ساااااەر پۆساااااتەرەکانا تەخاااااتەی مااااااوی و 
تیشااێرتەکان و لەسەرتاسااەری دنیااادا بەرباااڵوە. نیگااارە ناااودارەکە 

 نەیەکی تەواو کە نێرینەیەکاای ڕووتاای لە نێااودا وێاانەبااریتییە لە باااز
کاااااراوە... باسااااا  و ال ەکاااااانی بە چەشااااانی باااااازێری بااااااڵرراوەا 

 لێررێشراونەتەوە.
ماوچڕکێری حەپەساان کارد. مەبەساتە بە . النگادن هەساتی داڤینشی

ڕوونەکەی سااانیێر هاای حاشااایی لێرااردن نەبااوو. لەدوا ساااتەکانی 
تی جلەکاانی لەبەر خاۆی دابرەنا  ژیانیداا سەرپەرشتیارەکە توانیوێ

و جەسااااتەکەی بە وێنەیەکاااای ڕوون وەی پیاااااوە ڤیتورڤیااااانەکەی 
 داڤینشی لێبرا.

باااازنەکە تاااوخمە ساااەرەکییە ونباااووەکە باااوو. هێماااای مێیااانە باااۆ  
ە ڕووتەکەا مەبەساااااااتی پارێزگااااااااریا باااااااازنەکە بە دەوری پیااااااااو

بە کردا ئیدی نێر و ما   ڤینشی بە تەواوی بەرجەستەپەیامەکەی دا
هاوئاااوازی. پرساایاری ئێسااتاشا باشااە بااۆچی سااانیێر السااایی ئەو 

 نیگارە بەناووبانگەی کردۆتەوە.
وای پێگوتا "بە دڵنیاییەوە پیاوێری وەی ئێوە  فاش "بەڕێز النگدن"  -

 لە مەیلی لیۆناردۆ داڤینشی بۆ  هونەری تەلیسماوی دەگەن."
ا بە سەرسااام بااوو داڤینشاایالنگاادن لە زانیاااری فاشاا  دەربااارەی 

دڵنیاییشااااەوە ڕێگەیەکاااای درێاااایی دەو  تااااا گومااااانەکەی کاااااپتن 
دەرباااارەی شەیتانرەرساااتێتی ڕوون براااااتەوە. داڤینشااای هەمیشااااە 
بااااابەتێری هەراسااااانرەر بااااووە بااااۆ مێیوونووسااااانا بە تااااایبەتیش 

باڵوی بلیمەتەکەا داڤینشای ێتی. وێڕای ئەندێشەدابونەریتی کریستیان
ری سیساااتمی سروشاااتی هاوڕەگەزباااازێری ڕاشاااراو و پەرساااتارێ

وەندی بووەا لەهەردوو باریشدا ئەویان لە بەرامبەر خاودادا بە خوا
گوناهرااااار زانیااااوە. لەوەش زیاااااترا پااااڕۆژە سەیروسااااەمەرەکانی 
هونەرمەنااااااااادەکە بە شاااااااااێوەیەکی دانرێااااااااادانراوانە پڕشااااااااانگێری 
شەیتانییانەیان لەسەر بووە: داڤینشی تەرمەکانی شیرار دەکردن تا 

یزادا براااۆڵێتەوە؛ ئەو تۆماااارێری تەلیساااماوی بە ڵرااااری ئاااادەملە هێ
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نووسینی هێڵای پاێچەوانە لەدوای خاۆی بەجا  هێشاتووە؛ پێیواباوو 
هێزێراای کیمیاااوی بااۆئەوەی پااا ڕ براااتە زێااڕ و تەنااانەت  گەیااوەتە

خوداش بەوە لەخشتە ببا بەوەی جەوهەرێری بۆ مرۆڤ دۆزیبۆوە 
ەری جەنا  و کە مردنەکەی دوا بخا؛ ئەو داهێنانەشی چەکای تاۆ ێن

 وای لەخۆگرتبوو کەی پەی پێنەبردبوو. یئەشرەنڵەدان
 .  وا لەگی هزران ڕاچووا النگدن بەد لێرحاڵیبوون گومان دێنێتە ئارا

تەناااانەت کاااارە هاااونەرییە کریساااتییانە نایااااب و دڵگیرەکاااانی تەنیاااا 
دووڕویاااای ئەو بااااوون. بە  وبااااانگێری هونەرمەناااادانەی  گیااااانێرینا

ی تااابلۆی اری پڕ ااازانڵی ڤاتیرااانا داڤینشاان بە سااەدان کااو ااایلبو
ەش نەوەی لەبەرئەوەی بڕوای پێی هەبووا کریستیانی دەکێشاا ئەم

بەڵرااو بااۆ دەسااترەوت و داهاااتەکەی بااووا دەسااتمایەی بااۆ ئەوەی 
 اژیاااانێری خۆشاااگوزەرانەی بەخشاااندانە ڕابباااوێر . باااۆ بەدبەختااای

ەزی داڤینشی خاپینۆکێ  بووا زۆر جاران دەستی ئەو کەسەی دەگ
کە خاااااااااواردنی دەدایااااااااا . لە زۆر لەو دەساااااااااترارە هاااااااااونەرییە 

ەنااا  دەکااارد تەنیاااا ێماااایەکی تێااادا ڕکریساااتیانەییەکانیداا هەماااوو ه
خااۆی و ی رەی خااودی بیروباااوەڕریسااتیانی نەباا ا ئەمەش بەگااوێک

نی بااااوو. جارێریااااان النگاااادن یشااااتێ  بااااۆ شااااێواندنی وێاااانەی ئااااا
ە ناونیشاااانی: موحاااازەرەیەکی لە گەلەری نیشاااتمانیی لە لەنااادەن ب

"ژیاااانی نیێنااای لیونااااردۆ: هێماااا بترەرساااتیەکان لە کااااری هاااونەری 
 کرستیانێتیدا." پێشرەش کردبوو.

گااوتا  فاشاا "ماان لە نیگەراناای تااۆ تێاادەگەما" ئێسااتا النگاادن وای بە  -
"بەنم داڤینشااای هەر بە ڕاسااااتی هەرگیاااز هااااونەری جااااادووگەری 

نااااوازە )هاااونەری ڕەشااای( پیاااادە نەکاااردووە. ئەو بە شاااێوەیەکی 
پیاوێری ڕوحانی بووا هەرچەندە بەردەوام لەگەڵ کڵێسە لە کێشەدا 
بوو." کە النگادن ئەم  ساەیەی گاوتا لەپاڕ بیرۆکەیەکای ساەیری بە 

 مێشردا هات. ئاوڕێری دیرەی لە  لەسەر ناوکەوەکە دایەوە.  
- O, Draconian devil? Oh, lame Saint? 
 هۆ شەیتانی دڕندە؟ هۆ چاکی بەستەزمان؟ -
   گوتیا "بەڵ ؟"فاش -
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النگدن وشەکانی خۆی  بە وریایی هەڵدەسەنگاند. "هەر ئێستا بیرم 
لەوە دەکااااردەوەا کە سااااانیێر هەمااااان  ئایاااادیۆلۆژیە ڕۆحااااانیەکەی 
داڤینشاای هەبااووا نیگەرانبااوو لەوەی کڵێسااە مێیاانەی پیاارۆزی لەنێااو 

ر بە السااااییرردنەوەی نیگاااارە دینااادا  ەنچاااۆ کااارد. لەوانەیە ساااانیێ
ەی داڤینشااایا ویساااتبێتی سادەوئاساااان بێییاااوایی خاااۆی نااااودارەک

لەدەساات بەدێااوکردنی خااودایە مێینەکااان لەسااەر دەسااتی کڵێسااای 
 هاوچەرخ ڕەن  بداتەوە."

زە ااوزۆپ بااوون. "تااۆ پێتااوایەا بااانگی کڵێسااا بە  فاشاا چاوەکااانی 
 چاکی بەستەزمان و شەیتانی دڕندە برا؟"

یااان ئەگەرێراای دوور النگاادن  دەبااوا داناای بەوەدا بنابااایەا کە ئەمە
بووا ل  هێشتاش ئەستێرە پێنج گۆشەییەکە بە ئاستێ  لەئاستەکان 
ساااەلمێنەری  بیااارۆکەکەیە. "هەماااوو ئەوەی دەیڵاااێ  ئەوەیەا بەڕێاااز 
سانیێر ژیانی خۆی  باۆ لێراۆڵینەوە لە مێایووی خاوایە مێینەکاان و 
لەمێیووشدا لە کڵێسای کاسۆلیری زیاتر کاریان لەسەر سڕینەوەی 

کە سااانیێر دوا تانە کااردووە. پێاادەچ  شااتێری لااۆژیری باا  ئەم شاا
 بەم جۆرە نائومێدی خۆی دەبڕیب ."  ماڵئاوایی لە ژیانا

دەنگای نەیاارانە باوو. هەناووکە بە داواکاردنەوەا  فاش "نائومێدی؟"  -
"ئەم پەیامە بۆنی تووڕەیی لێد   لەوەی نائومێدی با ا ئایاا  تاۆ وا 

 ناڵێی؟"
حەوسەڵە لەدەست دان. "کااپتنا تاۆ داوا  النگدن گەیشتبووە لێواری

دەکەیا دڵخەبەردانی خۆمت پێبڵێ ا ئاخۆ ساانیێر هەوڵیاداوە لێارەدا 
 چی بڵ ا منیش ئەوەم پێگوتی کە لێ  هەڵرڕاند."

 سااەی دەکااردا  فاشاا "ئاااخر ئەمە تاوانبااارکردنی کڵێسااەیە؟" کااات   -
 شەوینگەکانی گیر دەکرد و دانەکانی لەسەر وشاەکان دەگیرسااند.

کاااری خۆماادا  زۆر حاااڵەتی مااردن  بینیااوەا  "بەڕێااز النگاادنا ماان لە
دەی ڕێگاااام بااادە هەناااد  شاااتت پااا  بڵاااێ . کاتێااا  پیاوێااا  لەالیەن 
یەکێری دیرە دەکاوژر ا لەو باڕوایەدا نای  دوا یاادەروەری کاابرای 

ی لێااای تێنەگاااا. کاااوژراو باااڕواتە ساااەر  لێااادوانێری ڕوحاااانی کە کە
شت دەکاتەوە." سرتەی دەنگی فاشا  یەی لە تەنیا پێموایە ئەو بیر 



78 

لە هەوادا پچڕپچڕ دەبوو. "تۆڵەکردنەوە. لەو باڕوایەدام ساانیێر ئەم 
 یەی بۆ ئەوە نووسیوەا پێمان بڵ ا کە ک  کوشتوویەتی."ەنام

لێااایەوە ڕاماااا "بەنم هەرچۆنێااا  بااا  ئەمە هااایچ واتاااایەی  گااادنالن -
 ناگەیەن ."

 "نەخێر؟" -
ا کە نمی دایەوە. "تۆ پێت گاوت  "ناا" ئەو بە نامرادی و شەکەتی وە -

ساااانیێر لە نووساااینگەکەی خاااۆی لەالیەن کەساااێ  پەالمااااردراوەا 
 لەوانەیە بانگیێشتیشی کردب ."

 "بەڵ ." -
"کەواتەا پێااااادەچ  شاااااتێری لاااااۆژیری بااااا  کە سەرپەرشاااااتیارەکە  -

 بروژەکەی ناسیب ."
 فاش  سەری لە اند. "بەردەوام بە." -
کوشاااااتوویەتیا ئەدی ئەم "کەواتە ئەگەر ساااااانیێر زانیبێتااااای کااااا   -

تاوانباااارکردنە چیااایە؟" ئەو ئامااااژەی باااۆ ساااەر نااااوکەوەکە کااارد. 
"کااۆدەیەکی ژمااارەدار؟ چاااکێری بەسااتەزمان؟ شااەیتانێری دڕناادە؟  

 گۆشە لەسەر زگی؟ ئەو هەموو شتە ڕازدارانە."ڵئەستێرەیەکی پێن
برۆکانی وا تێ  ناا وەی ئەوەی ئەم بیرۆکەیەی هەرگیاز باۆ  فاش  -

 "تۆ خاڵە ڕامانێری باشت هەیە." نەهاتب .
"بە لەبەرچاااوگرتنی بااارودۆخەکەا" النگاادن وای پێگااوتا "ماان وای  -

بڵاا ا کاا  کوشااتوویەتیا ئەوا  دادەنااێ  گەر سااانیێر ویسااتبای  پێاات
 ناوی کەسێری لەسەر ناوکەوەکە دەنووسی."

كیش النگدن ئەم وشانەی گۆ کاردنا باۆ یەکەمڵاار لەم شاەودا کاتێ
 ق. "دە ااودەفاشا خۆبوون پەڕیە سەر لێوەکانی خەندەیەکی بڕوابە

 گوتی "دە اودەق." فاش ا" وایە
 
 

کاااات   ل ا مااانزم کاااۆلگەواهیااادەرم بەساااەر کااااری مامۆساااتامااان 
 وایادەگوت. وەمایرەکانی لەگاو  گرتباوونا بە زەو ەوە لەبەرخاۆیە

ژوور. گااوێی لەدەنگاای کاااپتنەکە بااوو لە وەرگااری مااایرەوە دەهاااتە
پلەی کااپتنەکەی  دەیزانیا ساتەوەختی ئاوها بووپۆلیسە پلە بانکە 
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بەرزکاردەوە باۆ ئەساتێرەی پێانج لەنێو  انونی سزادانی فەرەنسایدا 
 .گۆشە
 بیرا.  ا کە کەی ناوێر دەیەو  ئەو شتانە برا فاش 

هونەری نەرمونیانی سازشا کارامەیێری ونباوو باوو لەنێاو هێازی  
ەزمووناااداری  انونساااەپێنی هاوچەرخاااداا ئەمەش حەوساااەڵەیەکی ئ

ەکااان هەڵنەچاا ا زۆر کەم لە پیاو و دەو  تااا لەژێاار فشاریشاادا باا 
م فاشاا  دیاااربوو پااڕ بە پێسااتی ئەم ئەم خەسااڵەتەیان تێاادابووا بەن

ڕادەیەی باااوو دەتگاااوت  کااارە باااوو. خاااۆگری و حەوساااەڵەداری بە
 ڕۆبۆتە. 

لەم شەوەدا دیاربوو خۆی لە چڕباوونەوەی  فاش ە هەڵچوونی زتا
شااتێری  یەوەا وەی ئەوەی گرتناای تاوانبااارەکەدەبینااچارەسااەریەکە 

بە چڕوپاڕی و بە دڵنیااکردنەوە  فاشا تایبەت بە کەسی خاۆی با . 
مان دەزانا  کا  سەماتێ  بەر لە ئێستا بە ئاژانەکاانی خاۆی گاوت. 

ئێوەش دەزانن دەب  بوو وایگوتا  فاش ا ژای سانیێری کوشتووە
 . ئەمشەو هیچ هەڵەیەی ناب  برر . چی برەن

 ئێستاش هیچ هەڵەیەی نەکراوە. تا
نەیدەزانی ئاخۆ فاش  چ بەڵگەیەکای لەبەر دەسات دایەا کەوا  کۆلل 

ەوە بااای لە تۆمەتبااارەکە دەکاااا بەنم ئەوەی دەزاناای کە یبەدڵنیااای
 افاشاا  یجااێگەی پرساایار نیاایە. دڵخەبەرداناا گااایەکەدڵخەبەرداناای 

خااودا . پێاادەچوو شااتێری باندەسااتێتی ئەو باا  لە هەمااوو کاتەکاناادا
بوو لەساەر ك سوور ا جارێریان پۆلیسێشت دەچرپێنێتە گوێچرەی
بە  اااووڵی کەوتباااووە ژێااار کااااریگەری  ئەم  ساااەیەی دوای ئەوەی

لەوە بنابااایەا ئەگەر  یدەبااووا پێاا کااۆلل . فاشاا هەسااتی شەشااەمی 
خاااوا هەبووباااایەا ئەوا بێااازو فاشاااێی لەساااەر لیساااتی کەساااە هەرە 

ۆشااااەوە بەردەوام ئامااااادەی نزیرەکااااانی دەبااااوو. کاااااپتنەکە بە پەر
ڕیتااوێلی دینیاای و  دان بە گوناحنااان دەبااووا بە شااێوەیەی زیاااتر و 
کاااریگەرتر لەو کاربەدەسااتانەی بااۆ مەبەسااتی بنیاتنااانی پەیوەناادی 
گشاااتی وایاااان دەکااارد. کااااتێریش چەناااد سااااڵێ  بەر لەئێساااتاا پاپاااا 
سەردانی پاریسی کاردا فاشا  هەماوو تواناایەکی بەکاار هێناا تاا لە 

لەگەڵ  فاشاا ی پێشااوازیرەرانی پاپااا ئامااادە باا . ئەو وێاانەیەی ڕیااز
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پاپااااااا گرتبااااااوویا هەنااااااووکە لە نووسااااااینگەکەی هەڵواسااااااراوە. 
ا پۆلیساااەکان بە نیێنااای لەنێاااوان خۆیاااان وایاااان پاپاااا جووتەکەیگاااا

 پێدەگوت.
لەبەردەم  یفاشاااێبە تەوساااەوە جارێریاااان تووڕەباااوونێری  کاااۆلل 

ی لەم ساااااننەی دواییاااادا خەڵریاااادا لێاااادەرکەوتبووا هەڵوێستەکەشاااا
سەبارەت بە کاردانەوەی گۆبەنادی مناداڵبازی  کاساۆلیرەکان باوو. 

وای جاڕدابوو.   فاش ! دەبوایە  ەشەکان دووجار لە سێدارە درابان
جارێریاااااان لەبەر ئەوەی تاوانیاااااان دەرهەق منااااادانن کردباااااوو. 
جااارەکەی دیرەشاایان چااونرە ناااووڕومەتی کڵێسااەی کاسااۆلیریان 

هەستێری سەیری هەبووا بەوەی هۆکااری  . کۆلل دبوولەکەدار کر
 دووهەم زیاتر فاشێی دەهری کردبوو.

ویسااااتی بە نیااااوە  کااااۆلل هەنااااووکە گەڕایەوە سااااەر الپتااااۆپەکەیا 
ئەرکەکەی دیااااارەی بەرپرسااااایارێتی ئەمشاااااەوی ڕابگااااااا ئەویاااااش 
شوێنرێیەڵگرتنی)جی پی ئیسی( سیستمەکە بوو. ئەو وێنەیەی هااتە 

ۆنی دەرخسااتا اری پنناای نیااۆمی باااڵی دینااسااەر شاشااەکەا وردەکاا
لە نووسااینگەی ئاسایشاای لااۆڤەرەوە  ابااوو ئەمەش تەونە رایەڵێاا 

بۆی ئەپلۆد کرابوو. چاوەکاانی بەساەر شاوێنەواری پاڕ پێچوپەناای 
ئەو شاااتەی دۆزیەوە کە  کاااۆلل گەلەرییەکاااان و داننەکانااادا گێاااڕاا 

 بەدوایدا دەگەڕا. 
وە شااااتێری بچااااووی وەی ی جەرگەی گرانااااد گەلەریاااایەیلە  ااااوون

 خالێری سوور دەبریسرایەوە.
 نیشانەکە.

ێری ئەمشەو بە تونادی نێچیارەکەی خاۆی پەت کردباوو. کاار فاش 
خااۆی وەی کەسااێری دەمارسااارد  حەکیمااانەیە. ڕۆبەرت النگاادنیش

 سەلماند.
  
 

 ٩بەندی 
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بەڕێاااز النگدنااادا و تاااا کەی  ۆ دڵنیاااابوون لە گفتوگۆکاااانی لەگەڵبااا
ڕ ا بێزو فاش  تەلەفۆنە دەستیەکەی کوژاندەوە.  سەکانیان پ  نەب

 ل  بۆ بەدبەختیا ئامێرەکەی ئەوا جۆرە ئامێرێری زۆر پێشرەوتوو
گااران بااووا وەی ڕادیااۆی دووسااەرەش کاااری دەکااردا ئیاادی بە  و

پێچەوانەی فەرمانەکانیا ئێستا تەلەفۆنەکەی لەالیەن ئاژانێری خۆی 
 بەرکارە.

 گەڕ. وتەوۆلری تۆلری ب  کە "کاپتنا" تەلەفۆنەکە وەی ئەوەی  -
دانەکااااانی لە حەیفااااان گیرساااااندنە سااااەر یەی. ئەو وای د فاشاااا 

هێنابووە بەرچاوی خاۆیا کە هایچ شاتێری ئەوەنادە گرنا  لەئاارادا 
و   سااەی پشاارنین و چاااودێرییەکەی برچڕێناا    کااۆلل نیاایە ا تااا  

 ڕەوشێری وا دژواردا.  لەگەڵدا براا نەخاسمە لە
ناااانەی لە النگااادن دایەوە. "بمبەخشاااەا یەی فاشااا  ئااااوڕێری لێبورد

خاااولەی." ئینڵاااا تەلەفاااۆنەکەی لەبەر  ایشااای کەمەری دەرهێناااا و 
 کرتەی لەسەر دوگمەی خوارەوە  کرد. "بەڵ ؟"

 "کاپتن ئاژانێری هۆبەی شیفرەشراندن گەیشتووە." -
سااەرباری شیفرەشاارێنێك؟ یەی ڕەوایە. ەبااۆ ماااو فاشاا تااووڕەیی 

یە  ئەمەیااان هەواڵێراای باااش باا . فاشاا ا کاااتە نەگونڵاااوەکەا لەوانە
دوای ئەوەی دە ە کااااااۆدەکەی سااااااانیێریان لەسااااااەر ناااااااوکەوەکە 
دۆزیەوەا وێااانەی تەواوی شاااانۆی تاوانەکەیاااان گااارت و ڕەوانەی  

ەوان بتاوان  یان کردا بە هیوای ئەوەی یەکێا  لهۆبەی شیفرەشرێن
بااداتەوە. ئەگەر  یانە نووساایبوویا لێراایاائەوەی سااانیێر جەهەننەمی

یااارۆی کۆدشاارێنەکە گەیشااتب ا زیاااتر وا پێاادەچیا یەکێاا  پەیااامە 
 ڕازدارەکەی سانیێری لێردابێتەوە.

 کاااۆلل ساااتەدا مااان ساااەر اڵ ا" فاشااا  لە ئامێرەکەیااادا وای بە  م"لە -
گوتەوەا لەرەی دەنگیشای هایچ گوماانێری نەهێشاتەوەا کە ئااژانەکە 

ە لە هاااێڵەکەی خاااۆی بەزانااادووە. "داوا لە پیااااوە کۆدەشااارێنەکە بااار
باانرەی فەرماناادارییەکە چاااوەڕێ  برااا. کااات  لێاارە بااوومەوەا  سااەی 

 لەگەڵدا دەکەم."
ا" دەناااگەکەی ئەودیاااوی تەلەفاااۆنەکە وای باااۆ ڕاسااات خااااتوونەکە" -

 کردەوە. "کەسە هاتووەکە  نهیوی ئاژانە." 
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فااۆنرردنەکە ناااڕەحەتتر لەفاشاا  تادەهااات لەگەڵ هەر وشااەیەکی تە
نێهاو یەکێا  باوو لە کەتانە  65ساۆفیداناانی ی ئەوا ەدەبوو. بەگاوێر

ونە ئەو خااتو هەرە گەورەکاانی بەڕێاوەبەرایەتی پۆلیسای دادوەری.
شرێنە پاریسییە کە شیفرەناسی لە ئینگلساتان و لە رۆیاا  الوە کۆد
یەا دووساااڵ بەر لەئێسااتا خوێناادووەا ناااوی نیهااو سااۆفی 66هۆلااۆویی
ڵای یازی ئاژانەکاانی فاشا ا ئەمەش وەی بەشاێ  لە هەوخراوەتە ڕ

وەزارەت بااۆ ئەوەی زیاااترین ژمااارەی ئافرەتااان بخاااتە نێااو ڕیاازی 
پۆلیسااەوە. ئەم ئاراسااتە بەردەوامەی وەزارەت بااۆ چاااکرردنەوەی 

مشاتومڕی لەساەر دەکاردا الوازکردنای  فاشا سیاسەتەکانیا وەی 
ی وهۆبەی بەڕێوبەرایەتییەکەی بوو. ئااخر ژناان وەنەبا  هەر لەڕو

ا بەڵراو بوونیاان لە کاورتیێن بان ە بۆ کااری پۆلیساییانەجەستەییەو
وەکانی دیرە دژوارە. وەی پیا ڕێندانیمەیدانی پێواژۆی کاردا بۆ لە

 دا دەبرد.اا سۆفی نیهو زیاتر ئەوانی بەالڕێدەترسفاش  لێی
تاااڕادەی سااەرڕە ی لەسااەر خاااتوونە تەمەن ساای و دوو ساااڵەکەا 

کەسێری لێبڕاو مروڕ بوو. پەرۆشی ئەو باۆ سەرخساتنی کارەکەی 
ڕێگای نوێی بەریتانییاکاان باۆ شیفرەشاراندنا بەردەوام هەراساانی 

تااااار لە خاااااۆی ەنهاوکاااااارە شیفرەشااااارێنە فەرەنساااااییەکانی بەتەم
لێاادەکەوتەوە. ئەوەی مااایەی پەسااتبوونی فاشااێش بااووا هەبااوونی 
خاتوونێری شۆخوشەنگی وا لەنێاو پیااوە تەمەن مامناوەنادییەکانیا 

ان بەالی شتی دیرەدا یا مەیلیهەمیشە لە نووسینگەکە و کارەکانیاند
 دەبا.

ادیاۆدارەکەا گاوتی: "کااپتنا نیهاوی ڕپیاوەکەی ئەو سەری تەلەفۆنە 
ئاژان سوورە لەسەر ئەوەی هەر ئێستا  سەت لەگەڵادا براا. هەوڵا  

 گا نا و بەرەو نێو گەلەرییەکە هات."ڕێ دا ڕایبگرما بەنم ملی لە
 بااوڵرردن نیاایە!  نەوە بیااری هاااتەوە: "مااایەیبە باااوەڕنەکرد فاشاا 

 ئاخر باش  ڕوون کردبووەوەاااااااا"
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ساااتێ  النگاادن پێیوابااوو بێاازو فاشاا  تووشاای شااەپڵە هاااتووە.  بااۆ
ئاخر کاپتن لەنیوەی  سەدابووا هێشتا ڕساتەکەی تەواو نەکردباووا 

لەق چاوەکانیشااای ماااۆکاااات  شاااەوینگەکانی لە جاااووڵە کەوتااان و 
شااااتێری ئەودیااااو وسرەئاساااااکەی پەڕیە سااااەر ومااااانەوە. نیگااااا بر

سەرشااانەکانی النگاادن. بەرلەوەی النگاادن ئاااوڕ بااداتەوە بزاناا  چ 
 هەیەا گوێی لە دەنگی ژنێ  بوو لە پشتییەوە هات.

 "بەڕێزینەا ببورن کە  سەم پێبڕین." -
کە بەرەوڕوویااان  االنگاادن وەرسااووڕایەوە تااا ژنێراای گەنااج ببیناا 

   دەهاااتە دەهااات. خاااتوونەکە لە داننەکە بە هەنگاااوی درێاای و  ااای
باااوونێری تەواوە هەنگااااوی دەناااا. چااااکەتێری ەخۆپاااێش... بە بڕواب

لەبەردا ۆنێری ڕەش رلەندی تا سەر چۆکاانی لەساەر پاانتلدرێیی ئێ
ش باووا تەمەنای لە ساەروبەندی سای سااڵیدا بووا ئەو ساەرنڵڕاکێ

ابییەکەی بە پەڕشااوباڵوی بەسااەر ردیاااربوو. پاارچە پااڕە ڕەناا  شااە
ووخسااارەکەی ڕکی گەرماای بە یەرا شااێوەشااانەکانیدا هاااتبووە خااوا

ز و پااارچ کەژانەی ساااەر خشااای باااوو. جیااااواز لەو کیااایە النەوابە
دیوارەکااانی بەشاای ناااوخۆیی هارڤاردیااان ڕازاناادبۆوەا ئەم ژنەیااان 

اساااااااتگۆیێری متماااااااانەدار لە ڕری خاااااااۆکرد و یێسااااااااخ و جاااااااوان
 کەسایەتییەکەی ڕەنگی دەدایەوە.

ەوڕاست بۆ الی ئەو هات بۆ مایەی سەرسامی النگدنا ژنەکە ڕاست
و بە ئەدەبەوە دەستی تۆ ەکردنی باۆ درێای کارد. "جەناابی النگادنا 
ماان سااۆفی نیهااوی ئاااژان ا سااەر هااۆبەی بەڕێااوبەرایەتی پۆلیساای 
دادوەریی ." وشەکانی خاتوونەکە  هیج ئەسارێنتێری فەرەنسایزمانی 

 پێوە نەبوو. "مایەی خۆشحاڵیمە کە چاوم پێت کەوت."
نەرمەکاانی لەنێاو لەپای خاۆی گارت و باۆ سااتێ  النگدنیش دەستە 

چااااوی لەساااەر نیگاااا  بەهێااازەکەی ژنەکە گیااار باااوو.  چاوەکاااانی  
 یتوونی بوونا لێبڕاوانە و ڕوون. ەکەسرێری ز

فاش  وروژاویانە هەناسەی هەڵرێشااا ڕوون و ئاشاررا باوو خاۆی 
 کردبوو. بۆ سەرزەنشترردنی ژنەکە ئامادە

رد و وەی ئەوەی گاااازی کااا فاشااا "کااااپتنا" ژنەکە خێااارا ڕووی لە  -
 لێبگر  گوتی؛ "ترایە ئەو لەپڕ هاتنەم ببەخشەا بەنم اااااا"
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 .یبە فەرەنسی  سەکەی پ  بڕ فاش "ئاخر ئەمە ساتی نییە!"  -
هەوڵ  دا بە تەلەفۆن پەیوەندیت پێوە برەم." سۆفی بە پەرۆشی بۆ " -

کەت النگاادنا لەسااەر ئینگلیاازییەکەی بەردەوام بااوو. "بەنم تەلەفااۆنە
 داخرابوو."

"لە بەر هۆکارێاا ا کوژاناادبوومەوەا" فاشاا  بە چاارپەیەکەوە؛ "ئاااخر  -
 من لەگەڵ النگدندا  سە دەکەم."

 "من کۆدی ژمارەکەم شراندا" خاتوونەکە بە ڕەوانی وای گوت. -
 ئەو کۆدەکەی شراندووە؟. ئاهێری پێداهاتەوەالنگدن 

 فاش  دیاربوو دوودڵ بوو چۆن وەنمی بداتەوە. 
 وەا" سۆفی گوتیا "من پەیامێری بەپەلەملەوەی ڕوونی برەمە "بەر  -

 بۆ جەنابی النگدن هەیە."
ێكی  اااووڵ وەرگەڕا. "باااۆ جەناااابی دەربڕینااای فاشااا  بە خەمخاااۆری -

 النگدن؟"
"جەنااابی  خاااتوونەکە سااەری بااۆ لە اناادا ڕووی لە النگاادن کااردەوە. -

کان ەووەندی بە باڵوێزخانەی ونتە یەکگرتوالنگدنا تۆ پێویستە پەی
 برەیتەوە."

کاردانەوەی النگدن سەرساامانە باووا ئاۆخینەکەی بەوەی کاۆدەکە 
پەیامێاااا  لە ونتە شااااراوە تااااێرەڵ بە خەمێراااای  لەپااااڕ بااااووەوە. 

؟ هەوڵیدا ئەوە بێنێتە بەرچااوی خاۆیا ئااخۆ کا  یەکگرتووەکانەوە
ویستوویەتی پەیوەندی پێوە برا. ئاخر هەر تەنیا چەناد هاوکاارێری 

 کەوا ئەو لە پاریسە. کەمی دەیانزانی
بەو هەواڵە ناااااوێیە گااااارژ باااااوون.  فاشااااا شاااااەوینگە پانەکاااااانی 

"باڵوێزخااااانەی ونتە یەکگرتووەکااااانی ئەمریرااااا؟" ئەو بە دەنگێراااای 
زانیانا جەنابی النگدن  نگوماناوییەوەا داوای کرد: "ئاخر ئەوان چۆ

 لێرەیە؟"
سااااۆفی شااااانی بااااۆ هەڵتەکانااااد. "پێاااادەچی ئەوان پەیوەناااادییان بە 

تێلەکەی جەناابی النگادنەوە کردبا ا ئیادی لەوێاوە گوتبێتیاانا کە هو
تی پۆلیساااای دادوەریەوە ەالنگاااادن لەگەڵ ئاژانەکااااانی بەڕێااااوەبەرای

 ڕۆیشتوە."
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فاش  دیاربوو تێرچوو. "ئەوسا باڵوێزخانەکە پەیوەنادی بە هاۆبەی 
 شیفرەشراندنی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دادوەرییەوە کردووە؟"

ۆفی بە دەنگێراای سااەلمێنەرەوە گااوتی: "کاتێاا  "نەخێاار بەڕێاازا" ساا -
پەیوەندی  بە بەڕێوبەرایەتی پۆلیسای دادوەریایەوە کاردا باۆ ئەوەی 
 سەت لەگەڵدا برەما ئەوان پەیامەکەی النگدنیان پێبووا پێیان گاوت  
کاتێاا  دێاامە الی تااۆا لەگەڵ دەسااتی خۆشاا  پەیااامەکە بە جەنابیااان 

 بگەیەن ."
شااااتەکەی ڕوون کااااردەوەا پااااارچە کە "بەڕێااااز النگاااادنا" خاااااتوونە -

هێنااااااا. "ئەمەیااااااان ژمااااااارە بەشاااااای ردە کاغەزێریشاااااای لەبەرکاااااای
خزمەتگاااوزاری باڵوێزخاااانەکەیە. داوایاااان کاااردووە هەرچااای زووە 
پەیوەناااادیان پێااااوە باااارەی." ئینڵااااا پااااارچە کاااااغەزەکەی بە نیگااااا 
سااەرنڵێرەوە ڕادەساات کاارد و گااوتی: "لەو کاااتەی ماان کااۆدەکە بااۆ 

ەوەا پێویسااااتە تاااااۆ ئەم  پەیوەنااااادییە ڕوون دەکەم فاشااااا کاااااپتن 
 تەلەفۆنە برەی."

النگااادن لە پاااارچە کااااغەزەکە ڕاماااا. کااااغەزەکە ژماااارە تەلەفاااۆنێری 
پاریسی و شتێری زیادەشی لەسەربوو. "ساوپای باۆ تاۆ." ئەو وای 
پێگوتا هەر ئێستاش هەستێری نیگەرانیانانەی بۆ پەیدا بوو. "باشاە 

 لەکو  تەلەفۆنێ  پەیدا برەم؟"
هەوڵیدا  تەلەفۆنە دەستیەکەی لە بەرکای چااکەتەکەی خاۆی سۆفی 

دەربێن ا بەنم فاش  دەساتی باۆ خااتوونەکە ڕاهێشات کە نەیادات . 
خەری  بوو بتە ێاتەوە. با   67هەنووکە ئەو وەی کێوی ڤێسوڤیوی

ئەوەی چاوەکااانی لەسااەر سااۆفی هەڵببااڕ ا تەلەفااۆنە دەسااتیەکەی 
ئەمەیااان سااەالمەتە.  ناگاادخااۆی  گاارت و دایە النگاادن. "بەڕێااز الن

 دەکر  بەکاری بێنی."
ەکەی فاشاااا  لە ژنە گەنااااڵەکە حەپەسااااا. بە یالنگاااادن بە تااااووڕەی

هەساااااتێری نائاساااااوودەوە تەلەفاااااۆنەکەی لە پیااااااوەکە وەرگااااارت. 
ا سۆفی چەند هەنگاوێری بۆ دواوە کێشایەوە و فاش دەستبەجێش 

بە ساااااااااارتەیەکی سەرزەنشااااااااااترارانە کەوتە دوان. النگاااااااااادن بە 
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ووی لە ڕا  نەوەی زیااااااااااااتر و زیااااااااااااتر لە فاشااااااااااا ێزلێباااااااااااوو
ڕووبەڕووبااااوونەوە سااااەیرەکەی ئەوان وەرگێااااڕا و تەلەفااااۆنەکەی 

 پێای داباووایەی کرد کە سۆفی کردەوە. سەیری ئەو پارچە کاغەزە
 ژمارەکەی  لێدا.

 هێڵەکە کەوتە زەن  لێدان.
 ... سێیەمین زەن ...زەنگی یەکەم... دووەم زەن 

 ە هات.لە کۆتاییدا پەیوەندییەک
النگدن وای چاوەڕوان دەکرد گوێی لە کارمەندی باڵوێزخانەکە ب ا 

ئاااااااامێرێری ا خاااااااۆی وا دەبینیااااااایەوە کە گاااااااوێی لە بەنم هێشااااااات
خۆوەنماااادەرەوەیە. سااااەیر بااااووا ئاااااخر دەنااااگە تۆمااااارکراوەکەی 

 ئامێرەکەا ئاشنا بوو. خۆ ئەوە هەر دەنگی سۆفی نیهو بوو.
ا" دەنگای ژنەکە نیهاووە دەکەیهەلۆا تۆ ئێستا پەیوەندی بە سۆفی " -

 بوو وایدەگوت. "ئەو ئێستا لێرە نییەا بەنم ااااا"
بە شڵەژاویەوەا النگدن ئاوڕێری لە ساۆفی دایەوە. "بباورە خااتوون  -

 نیهو؟ پێموایە ئەو ژمارەی بە منت داوە اااااا"
ا وەی اسااتەا" سااۆفی بە پەلە  سااەکەی پێبااڕی"نەخێاارا ژمااارەکە ڕ -

ەی النگدنی کردب . "باڵوێزخانەکە سیستمە ئەوە ڕەچاوی شڵەژانەک
پەیامی ئۆتۆماتیریانەیان هەیە. تۆ دەب  ئەو کاۆدە ژماارەی چاوونە 

 ژوورەوە لێبدەی تا پەیامەکانت وەربگری."
 النگدن خەریربوو بڵ . "بەنم ااااااا" -
س  ژمارەییەا لەسەر ئەو کااغەزەیە کە ڕادەسات   ێری"ئەویش کۆد -

 کردی."
ە تاااا  هەڵە ساااەیرەکە ڕوون برااااتەوەا بەنم النگااادن دەمااای کاااردەو

. سااۆفی نیگااایەکی بێاادەنگرردنی تێبااڕیا کە هەر چرکەیەکاای خایانااد
 ئاشررای دای . و چاوە کەسرەکانی پەیامێری ڕوون

 .هیچ مەپرسە. تەنیا گو  بگرە و جێبەجێی برە
کە لەسااەر پااارچە کاااغەزەکە  454بە وا وڕمااانەوەا النگاادن ژمااارە 

 ا.نووسراوبووا لێید
ئیاادی دەسااتبەج  پەیاااامەکەی سااۆفی باااڕدراا النگاادنیش گاااوێی لە 

تااۆ دەنگێراای تۆمااارکراوی ئەلیرترۆناای بااوو بە فەڕەنساای  گااوتی: "
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کااۆدە ژمااارەی لێچااوونە  454." دیاااربوو یەی پەیااامی نوێاات هەیە
ژوورەوەی هێڵااای ساااۆفی باااوو لە دوورەوەا باااۆئەوەی بە هاااۆیەوە 

 ەفۆنەکەی ب .گوێی لە پەیامە جێیێڵراوەکانی نێو تەل
 ؟من گو  لە پەیامەکانی ئەم ژنە دەگرم

النگاادن گااوێی لە کاارتەی گەڕانەوەی ئااامێرە تۆمااارکەرەکە بااوو. لە 
کۆتاییااداا گااڕرەی گەڕانەوەکە وەسااتاا ئیاادی ئااامێرە تۆمااارکەرەکە 
دەستبەکار بوو. النگدنیش گوێی لە پەیامەکە گارت. دیساانا دەنگای 

 سەرهێڵەکە  هی سۆفی بوو.
" پەیااامەکە بە ساارتەیەکی ترسااێنەر دەسااتی پێراارد. نگاادنبەڕێااز ال" -

هاایچ کاااردانەوەیەی لەمەڕ ئەم پەیااامە مەنااوێنە. تەنیااا بە ئااارامی "
گااااوێی لێبگاااارە. تااااۆ ئێسااااتا لە مەترساااای دای. بە وردی لەسااااەر 

   ".ێنماییەکانی نێو پەیامەکە بڕۆڕ
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 ١٠بەندی 
 

ە ڕەشاەکە دانیشاتبووا یودیسینی لە پشتی سووکانی تاڕومبێلە ئاا
ووا لە نێو تاڕومبێلەکەدا نیگاای خساتە کە مامۆستا بۆی دابین کردب

خااااوارەوەی  یساااەر کڵێسااااا مەزنەکەی سااااێینت ساااەپنیس. بەشاااا
دوو تاوەری زەنگی  کڵێسەکە بە گوژمە تیشرێ  ڕوونای بووا هەر

کڵێسااایەکە  وەی بەرزیێراای سااەرکەش بەسااەر بەدەناای کڵێساااکە 
هەردوو الباڵەکەیااداا ڕاگاارە لااووی و تووساارانی  هەڵرشااابوون. لە

 وەی پەراسووی جانەوەرێری نازدار دیار بوون.
بەردەکلاااایلەکە  وایااااانە ماااااڵی خوایااااان بااااۆ شاااااردنەوەیئەو  بێخ
سااەلماندییانەوە کە ان دەسااتەی برایەتاای . دیسااشااانرردووەدەستنی

ناووڕومەتیااااان خەیاااااڵرنوی و خاپاناااادنە. سااااینی بەرەوپێشااااەوە 
بەردە کلااایلە بااادۆزێتەوە و بیاااداتە دەسااات مامۆساااتاا دەچاااوو تاااا 

کە دەسااااتەی برایەتاااای  ابااااۆئەوەی  ئەوان  ئەو شااااتە بگەڕێناااانەوە
 مەیامێرە شتەکەیان لە بڕواداران دزیوە.

 .دای چەند بەهێز برا ئۆپیویتۆبڵێ  ئەم شتە 
ی سێینت ساەپنیس ڕاگارتا شوێنێری چۆڵی ال کابرا ئاودیەکەی لە
هەناساااەیەکی هەڵرێشااااا  بەخاااۆی  اەوەکی خاااواردئینڵاااا پشاااوویە

اوەکەی ینااای باااۆ بەجێگەیانااادنی ئەرکە پێسااارێردردەگاااوت بەڵراااو زە
  امچی لەخۆدانەڕوون ببێتەوە. هێشتا پشتە ڕووشاوەکەی بەهۆی 

ی ئەمڕۆیا هەر دەیەشااا بەنم خاۆ ئاازارەکە لەچااو ەکەسەرلەزوو
ا  دای بیگاات ئۆپیاویئەو ژیانە پڕ ترسوبیمەی بەر لەوەی دەستی 

 هی بەراوردکردن نەبوو.
 رەییەکە هەر ڕاوی دەنا.ەهێشتاشا یادەو

ا سااینی فەرمااانی بە خااۆی دەکاارد. دەی ڕق و کیاانەت خاااو کەوە
 دەی لەوانە خۆش بەا کە ببوونە مایەی ئازاردانت.

بە سەیرکردنی تااوەرە بەردیانەکەی ساێینت ساەپنیسا ساینی لە 
ەو هێااازەی زۆر ژێااارەوە لە گااای شاااتێری هاوشاااێوە ڕاچووباااوو... ئ

جاران دەیگەڕاندەوە سەردەمی بەر ا گەڕاندیەوە ئەو زیندانەی کە 
لە تااااافی الوێتیاااادا جاااا  ژیااااان و جییااااانی ئەو بااااووە. یااااادەوەری 
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خااااااااااااااوێنگەی وەی هەمیشاااااااااااااە باااااااااااااۆ گەڕایەوەا وەی ئەوەی 
گێیەڵووکەیەکی هەستەکان ب ... بۆن بۆگەنی شتێری پێچراوا بۆنی 

ڕووخساااارەکان. هاتوهااااواری پیسااای ماااردنا میااازی ئاااادەمیزاد و 
و  68بێدەرەتانان لە بەرامبەر ڕەشەبای تووشای شااخەکانی بێرینای

 هەنسری نەرمی پیاوە لەبیرکراوەکان.
ونی وا وای بیرکاااااااااااردەوەا هەساااااااااااتی بە گرژبااااااااااا69ئەنااااااااااادۆرا

 ماسوولرەکانیشی کرد.
مایەی سەرسامی بووا لە نێو پااوانی ئەو دەرەبەگاایەتیە الپەڕگە و 

نێااوان ئیساارانیا و فەرانسااەداا لەنێااو زیناادانە  چۆڵوهااۆڵ و بەیااارەی
بەردینیااایەکەی ئەو  لەساااەرما دەلەرزیا تەنیااااو تەنیاااا چااااوەڕێی 
مەرگی خۆی دەکردا ئیدی ئەوکات باووا فریاادڕەی گەیشاتە ساەر 

 سینی و ڕزگارکرا.
 ئەوا ئەو  دەم   لە شتەکە تێنەگەیشت. 

 . پەیدا بوو کییەکە دوای هەورە تریشقەکەڕوونا
تاش ئەو ناااوەی دایبااابی ات ئەو ناااوی سااینی نەبااووا هێشاائەوکاا

دا ماااڵی ناایەتەوە. ئەو لە تەمەنای حەفات سااڵی یلێیاان ناابووا بەبیار
خاااۆی جێیێشاااتبوو. بااااوکە بەدمەساااتەکەیا کرێراااارێری بەهێااازی 
بەندەرەکە باووا لەگەڵ هاتنەدنیاای کاوڕە ئەباڵە ەکەی شاێت و هاار 

ەداا ساەرکۆنەی ئەوەی بووا بەردەوام لە دایرای کاوڕەکەی خاۆی د
ە ماااایەی ی وای هێنااااوەتە ساااەر دنیاااا کە باااۆتدەکااارد کەوا کاااوڕێر

شاااەرمەزارییان. کااااتێریش مناااداڵەکە هەوڵااای دەدا لەساااەر دایرااای 
 براتەوە و پارێزگاری لێبراا ئەویش تێر لێدانی دەخوارد.

شااەوێریانا شااەڕێری تونااد لە نێااوان مێاارد و ژنەکە ڕوویااداا ئیاادی 
نەبااۆوە لەباان لێاادانەکەدا ماارد. کااوڕەکەش دایراای کااوڕەکە ڕاساات 

كی بۆهااات کە خااۆی بااۆ سااەر تەرماای دایراای  وەسااتابووا هەسااتێلە
هۆی مەرگی دایرایا یاان لەبەر ئەوا  ئاخر ئەو بووەلەبەر ڕانەگیراا 

 وا بەسەر دایری هات.
 !ئەمەیان خەتای من بوو

                                                           
68

  Pyrenees ی نێوان ئیسپانیا و فەڕەنسا.زنجیرە چیا 
69

  Andora 



90 

وەی ئەوەی جنۆکە دەستی لێوەشاندب ا مۆتەکە سواری سەر ملی 
دێرای گۆشات ە نانادینەکەیان و دەساتی دایە کێرەکە چاووبب ا کاوڕ

وردکااااااردن. سڕئاساااااااا بەرەو ژووری خەوی باااااااوکی ڕۆیشااااااتا 
باوکیشی یەی تەختە لەبەر زۆر خواردنەوە ئاگای لەدنیاا نەماابووا 
لێااای تخێاااڵ بباااوو. بااا  ئەوەی وشەیەکیشااای لەدەم بێاااتە دەرەوەا 

ئاازار کەوتە . بااوکی لەتااو ڕاکردپشتی باوکی  کوڕەکە کێردێكی لە
هاتوهاوارا کوڕەکە چە ۆیەکی دیرەشی سرەواند ا ئینڵا بە چە اۆ 

 . ولماتی لەبەر بڕیداگیایە باوکیا چە ۆ لەسەر چە ۆ تا 
ئینڵااااا کااااوڕەکە لە ماااااڵ هەالتا بەنم خااااۆ سااااەر شااااە امەکانی 

ش لە ماڵی باوکی باشاتر نەباوو. سایما ساەیرەکەی هەر 70مارسیلیا
داننەی وەی خاااۆی مااااڵە باوانیاااان زوو وای لێرااارد لەنێاااو ئەو منااا

یشااتبووا مااایەی بەخێرهێنااان نەباا ا بااۆیە بە ناچاااری بە تەنیااا و جێ
ا ژێرزەمیناااااای کارخااااااانەیەکی وێاااااارانەدا دەژیاااااااگۆشااااااەگیری لە 

خواردنیشاای میااوەی دزراو و ماساای خاااوی فڕێاادراوی بەناادەرەکە 
و فڕێادراوەکان وایی و سەبووری ئەوا گۆڤاارە دڕاو بوو. تاکە دڵنە

ا کە لەسەر جادە و بانەکان هەڵیادەگرتنەوەا لە ڕیا  ئەوانەوە بوون
گااار ئەویااش گەورە ڕۆژەوە کاارد. بە تێرەڕیناای نخااۆی فێاارە خوێنااد

بااووا بااووە نەوجەوانێراای بەهێااز. کاااتێریش تەمەناای دوازدە سااانن 
بااووا کەسااێری بااێننەی دیاارەا کییێاا  کە دوو هێناادەی ئەو بااووا 

ا خاواردنەکەی بادز . ئەویاش لەسەر جادە گاڵتەی پێررد و هەوڵیاد
نەیرردە نامەردی و پەالماری داا زۆر نەمابوو کچەکە لەبەردەستی  
بماار . کااااتێریش دەساااەنتداران گەیشااتن  و کوڕەکەیاااان ڕاکێشااااا 
ئاگادارینامەیەکیان دایەا یان دەبا  لە مێرسایلیا باار براا یاان بچێاتە 

 گرتووخانەی نەوجەوانان. 
کاارد.   71ووی لە کەناااری تۆلااۆنئەوسااا کااوڕەکە لەو  ڕۆیشاات و ڕ

بە تێرەڕینای کااات ئەو نیگااا بەزەیایەی  خەڵكاای  سااەر جادەکااان  بە 
تری و بی  وەرگەڕا. ئاخر کوڕەکە بباووە گەنڵێرای کەتەی بەهێاز. 

کە شاتێ  کاتێ  خەڵ  بەالیدا ڕەت دەبوونا گاوێی لێادەبوو خەڵارە
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وا  ا ئەوان دەیانەویستتارمایی خێوێ  بە سرتەوە بەیەکدی دەڵێن.
بڵااێنا کاتێاا  سااەیری پێسااتە ساارییەکەیان دەکااردا چاوەکانیااان لە 

 بە چاوەکانی شەیتانەوە! ووسێ کابترسان زەق دەبوونەوە. 
خێوێرە... شەفافە... النەوازانە لە  ئەویش هەستی دەکرد کە تارمایی

 بەندەرێرەوە دەڕوا و لە بەندەرێری دیرە سەردەردێن .
 ئەودا شت ببینن.  جەستەی ێیبتوانن لەدووتو وا دیاربوو خەڵ 

دەدا لە تەمەنی هەژدە ساڵیشداا لەشاارە بەنادەرێ ا کاتێا  هەوڵای 
پۆڕێاا  باادز ا دوو کەساای سااەر کااارتۆنە گۆشاات بەرازێاا  لە پا

ڕاسات هااتن و گرتیاان. ئەو دوو دەریااوانە کە لە  کەشتییەکەی لا 
ێ  ئەو بۆنەی کااتی خاۆی ڕکابراکەیان داا بۆنی بیرەیان لێدەهاتا 

نەی ا ڕق و کیای لا  ژیاایەوەەیەکەریە باوکی دەهاات. ئیادی یاادەول
ەا ئینڵااااااا وەی ئەوەی دێوێاااااا  لە دێاااااارینەی سااااااەری هەڵاااااادایەو

لە   نییەکەوە بێتەدەرا وای لێیات. گەناڵەکە ساەرەتا ملای یەكا وو
گەر هاتباااا و پۆلیسااای ەکاااانی شااا  باااادا و شاااراند؛ یاواندەر دوو

ەکردباااااا ملاااای کەساااای و لەدوا ساااااتدا ڕزگاریااااان ن نەگەیشااااتبان 
 دووهەمیشی لەبەردەست  وتار نەدەبوو.

 دوومان  دواترا بە کۆت و پێوەندەوەا گەیشتە زیندانی ئاندۆرا.
ا کاتێاااااا  پاسااااااەوانەکانا تااااااۆ سااااااریی وەی تارمااااااایی خێوێاااااا 

ە نێو زینادانەکەا انییان بە ڕووتی و سەرمابردوویی هێناتاوانبارەکە
ەو تارمااییە خێاوە بارەن! . ساەیری ئهاوزیندانییەکان وایان پێگاوت

 لەوانەیە ئەو تارماییە مۆتەکەیە بە نێو ئەم دیوارانەدا بڕوا!
وایەوە تاااا وای لێیاااات گیاااانەکەی تااادوای دوازدە سااااڵا گۆشااات و 

 بزان ا بۆتە شتێری شەفاف.
 خێوێر  تارمایی من

 من ب  کێش .
ەنگبزڕکاااو وەی خێااو... لەم دنیااایەدا بە ماان تارمااایی مااردووم... ڕ

 ڕ  دەکەم.تەنیا 
شەوێریان تارمایی خێوەکە لە دەنگی هاوزیندانییەکانی لەخەو بێدار 
بااووەوە. ئەو نەیاادەزانی ئااااخۆ چ هێزێراای  نادیااار ئەو نااااوکەوەی 

دەزانی ئااخۆ چ دەساتێری باانهێز دا نەشایلەسەری نوستبووا هەژان
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ئەو زیندانە بەردیانەی تێیادابوو لە بااریەی هەڵوەشااندۆتەوەا بەنم 
لەخەو ڕاپەڕی و بازی داا گاشەبەردێری گەورە لەسەر ئەو کاتێ   

اناا  وەا تااا بزەشااوێنەی لێاای پاااڵ کەوتبااووا بیناای. سااەری بەرزکاارد
هااااتووەا لەپشاااتی ئەو کەلێااانەوەا ئااااخۆ گاشاااەبەردەکە لە کوێاااوە 

 کە دەساڵ بوو نەیدیبووا ئەویش مانگەکە بوو. ادیمەنێری بینی
تارمااایی خێااوەکە خااۆی  تەنااانەت کااات  زەویەکە هەر دەهەژایەوەا

لەنێو تونێلێردا بینییەوەا کە بە چنگەڕنا  دەڕواتە پاێشا تاا گەیشاتە 
وانا ئینڵااااا لەو  بەالی شاااااخە ای فاااارەسااااەر مەودایەکاااای کااااراو

دا دابەزی و خاااۆی گەیانااادە نێاااو داروباااار. ئەو هەماااوو کەڕووتەنە
شەوەکەی هەر هەڵادەهاتا هەمیشاەش هەر نشاێوی دەباڕیا لەبەر 

 تیش وڕێنەی دەکرد.برسێتی و شەکە
گاۆنێری ا کە واباوو لە بەرەبەیاندا لەسەر لێواری لەهۆش خۆچوون

ی لەنێااو دارەکاناادا بیناای. ئیاادی بەسااەر هێڵاای ری شااەمەندەفەاودابااڕ
 . وا دەڕۆیشاااات وەی ئەوەی خەون ببیناااا ئاساااانینەکەدا ڕۆیشااااتا

بە  و ونااا لەو  تڕومبێلێراای بااارهەڵگری بەتاااڵی بیناایا خااۆی فڕێاادا
  و حەسااااانەوە دەگەڕا. کاتێاااا  بە هااااۆش خااااۆی دوای هەنوانێاااا

 دەباا  چەنااد باا ؟ چەنااد دوور باا ؟هاااتەوەا  ەتااارەکە دەجااوون. 
؟ دیسااان مدەماار ئەر  ماانئااازاری زگیشاای تادەهااات پتاار دەبااوو. 

واری کەساااێ  بەخەبەر اخەوی لاااێرەوتەوە. ئەمڵارەیاااان لە هاتوهااا
 . بە هاتەوەا لێیدەداا دەیەویست لە بارهەڵگرەکەی فڕ  بداتە خوار

بەدوای  ەوە خۆی گەیانادە  ەراغای گونادێ  وسەروچاوی بە خوێن
دەگەڕا. لە کۆتاییااادا جەساااتەکەی ئەوەنااادە زەباااوون باااوو ۆرای خااا

ێگاایەی بێیاۆش ڕجارێری دیارە خەوی لاێرەوتەوەا لەساەر لێاواری 
 لێیرەوت.

وردەوردە ڕووناکایی دادەهاات و تارماایی خێاوەکە مەڕاق باوو تاۆ 
ێااك؟ ساا  ڕۆژ؟  ەیاادی نەبااوو. ئاااخر ڕۆژبڵێاای چەنااد باا  مردباا ا 

پااێخەفەکەی نەرم وەی هەور وابااووا هەواش لە دەوروبەری بااۆنی 
شیرینی مۆمیاان لێادەهات. میسااش لەو  باووا نیگاای تێباڕی باوو. 

بەردەکە باانگڵۆز باووا تاۆ جاارێری دیارە ا میسا  گاوتی. من لێرەم
 .   هەڵسایەوە
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 ەویەوە. ئااخر ئەونوست و هەڵسایەوە. تەمی سەر بیرکردنەوەی ڕ
کەچاای هێشااتا میسااا بەسااەر  هەرگیااز باااوەڕی بە ئاساامان نەبااووا

ساااەریەوە و نیگاااای تێبڕیاااوە. خاااواردنیش لە الیەکااای پاااێخەفەکەی 
داندراوەا ئیدی تارمایی خێوەکە هەڵسایەوە نانی خواردا خەریربوو 
پەی بەوە ببااااا کە گۆشااااتی بەبەر ئێسااااقانەکاندا دێااااتەوە. دیسااااان 

بەخەناادەوەا ش بە ئاگااا هاااتەوەا میسااا بە ڕوویاای ڕازایەوە. کاااتێری
موفەڕکن ئەوانەی ڕێگەی . کوڕەکەما تۆ ڕزگارت بوو.  سەی کرد

 منیان هەڵگرتووە.
 دیسان نوستەوە.

ئەمڵارەیان دەنگێری بە تری تارمایی خێاوەکەی لە خەو هەڵسااند. 
لەنێاااو جێگااااکەی هااااتەدەرا بە الرەالر بەرەو ساااەرچاوەی هااااوار 

شت. کاتێ  گەیشتە نانادینەکەا بینای پیااوێری کەتە لە هاوارەکە ڕۆی
پیاااوێری بچرااۆلە دەدا. باا  ئەوەی بشاازان  بااۆا تارمااایی خێااوەکە 
دەساااتی گەیانااادە پیااااوە کەتەکەو پااااڵێری پێوەنااااو بە دیاااواری دادا. 

یێشت کە بەسەر جەستەی ەکە هەنتا تارمایی خێوەکەی بەجێپیاو
. مەباای  ەشااەیەتیدا بااوو ە کە لەباانوەوپیااوە بچرااۆلەکەدا نوشاتابو

خێوەکە  ەشەکەی بەرزکاردەوە   ەشەکە بە خراپی لووتی شرابوو.
 و هێنای لەسەر تەختەبەندەکەدا داینا.

وە وای ەا"  ەشااااەکە  بە فەرەنساااایێری شااااڕا هاااااوڕێرەمسااااوپای" -
تەمامی دزانان. تاۆ  ج گوت. "خێر و سەدە ە کۆکەرەوە هەمیشە پێ

 ەر  ئیسرانی دەزانی؟"لەخەوتدا بە فەرەنسی  سەت دەکرد. ئ
 ی خێوەکە سەرێری بادا.یتارما

"ئەر  ناوت چییە؟"  ەشەکە بە فەرەنسییە شاڕەکەی خاۆی لەساەر  -
  سەکەی بەردەوام بوو.

تارمایی خێوەکە ئەو ناوەی دایبابی لێیاان ناابووا بیاری نەکەوتەوە. 
هەموو ئەوەی گوێی لێببوو هەر ناووناتۆرە و جوێنی  پاساەوانانی 

 بوو.زیندانەکە 
 ەشاااەکە خەنااادەیەکی باااۆ کااارد. "کێشاااە نیااایە. مااان نااااوم مانوێااال 
ئارینگارۆسااایە. ماان ماایدەدەرێر  و لە مەدریاادەوەڕا هاااتووم. ماان 

 نێردراومەتە ئێروکانە تا کڵێسەیەی بۆ کاری خواوەند ڕۆ بنێ ."
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 .لە  وونییەوە دەهاتەدەر"باشە من لەکوێ ؟" دەنگی تارماییەکە  -
 رانیا.""ئۆڤیدۆا لە خوارووی ئیس -
 "باشە چۆن گەیشتوومەتە ئێرە؟" -
. تاۆ نەخاۆش باووی. مان تۆی لەبەر  اپی ماڵەکەی من دانا کەسێ  -

 ە لێرەی."ڕۆژخواردن  پێدای. تۆ چەندین 
تارمایی خێاوەکە لە گەناڵە مشاوورخۆرەکەی ڕوانای. ئااخر ساانن 
هاااتن و تێاارەڕینا کەسااێ   دەسااتێری بە سااۆزی بەسااەر سااەردا 

 وپای بۆ تۆ."نەهێناوە. "باوکەا س
 ەشااەکە دەسااتی گەیاناادەوە لێااوە خوێناااویەکەی. "ئەوە ماان دەباای 

 سوپاسی تۆ برەما برادەرەکەم."
کاتێریش بۆ بەیانیەکەی تارمایی خێاوەکە لەخەو هەڵسااا بەرچااوی 
ڕوونتاار ببااووەوە. نیگااایەکی بااۆ سااەر ئەو نیشااانە خاااچەی بەسااەر 

باووا لا  بە سەریەوە بووا هەڵبڕی. هەرچەندە  ساەی لەگەڵ نەکرد
ی کارد. هەڵساا و لەساەر ەبوونی خاچەکە هەستی بە ئاسوودەییەه

ەیەکااای ەڕپاااێخەفەکە  یااات دانیشاااتا باااۆ ماااایەی سەرساااامی ئەو الپ
نامەیەی لەسەر مێزی تەنیشت ئەو داندرابوو. وتااری الپەڕەکە ڕۆژ

ناااامەکەش هااای هەفاااتەیەی ڕۆژبە زماااانی فەرەنسااای نووسااارابووا 
کاااای نێااااو الپەڕەی ڕۆژنااااامەکەی لەمەوبەر بااااوو. کاااااتێریش  چیڕۆ

نااااااامەکە باساااااای ڕۆژخوێناااااادەوەا ترساااااای لاااااا  نیشاااااات. ئاااااااخر 
کە زیناااااااادانەکەی  ابااااااااوومەلەرزەیەکی لە شاااااااااخەکان کردبااااااااوو

 شراندووە و زۆر لە تاوانبارە دژوارەکانیش توانیویانە ڕابرەن.تێر
ئەو هەستوسۆزەی   ەشەکە دەزان  من کێ !دڵی کەوتە کوتەکوت. 
بوو هەستی پێنەکردبوو. شەرمەزاری و خەتا الی پەیدابووا دەمێ  

هاوئاااوازی ئەو ترسااە بااوون کە دایگرتبااوو. ئیاادی لەنێااو پااێخەفەکە 
 باشە بۆ کو  ڕاکەم؟ڕاپەڕی. 

 "کتێبی کردەوەکانا" دەنگێ  لە الی  اپیەکەوە هات.  -
 تارمایی خێوەکە بە ترسەوە ئاوڕی دایەوە.

گارت. لاووتەکەی  ەشە گەنڵەکە لەگەڵ هاتنە ژوورەوەدا خەندە دای
بە شااێوەیەکی نااا ۆن  پێچرابااووەوە. بااایبلێری لەنێااو دەسااتدا بااوو. 

 دیارکردووە." پاژەکەش "دانەیەکی فەرەنسی  بۆت دۆزیەوە. 
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بە نادڵنیاااییا تارمااایی خێااوەکە  بااایبلەکەی لێااوەرگرت و سااەیری 
 بەندە دەستنیشانرراوەکەی کرد.

 .16کردەی 
د بە نااوی ساالیسا بە ڕووتای ێری دەکارئایەتەکە باسی زینادانرراو

لەنێو زینداندا کەوتباوو لێشای دەدرا و لەبەر خۆشایەوە لەبەر خاوا 
ا هێاادمە 26دەپاااڕایەوە. کاتێراات تارمااایی خێااوەکە گەیشااتە ئااایەتی 

 دایگرت.
"... لە هیرەوەا بوومەلەرزەیەکی مەزن پەیدا بووا بە شێوەیەی کە 

 "نیش کرانەوە.بناغەی زیندانەکەی هەڵتەکاند و هەموو دەرگاکا
 نیگای چاوەکانی تارمایی خێوەکە کەوتنە سەر  ەشەکە.

 ەشااەکەش بە گەرمیاایەوە باازەی بااۆ کاارد. "باارادەرەکەما لە مااڕۆ بە 
دواوەا ئەگەر هاایچ ناااوێری دیاارەت نەباا ا ماان دەمەو  بە سااینی 

 بانگت برەم."
تارماااایی خێاااوەکە ساااەری باااۆ لە اناااد. ساااینی. ئەو گۆشاااتی بە 

 .م سینسەناوبەرداکرایەوە. 
"دەی کاااااتی نااااانی بەیااااانییەا"  ەشااااەکە وای پێگااااوت. "تااااۆ دەباااا   -

ساەکەدا یاارمەتی  ڵێهێزوگوڕت بۆ بگەڕێتەوە تاا لە دروساترردنی ک
 بدەی."

  
لە بەرزایاای بیساات هەزار پاا  لەسااەر دەریااای سااری ناوەڕاسااتداا 

لەبەر تاساە هەواییەکانادا دەهەژایەوەا  1618گەشتە فڕینای ژماارە 
کاااااان کاااااردا بشاااااڵەژێن. هەرچااااای ئارینگارۆساااااای وای لە نەفەرە

سەر ەشااە بااوو بە ئاسااتەم هەسااتی پێراارد. ئاااخر زەیناای ئەو هەر 
لەسااەر ئایناادەی  ئۆپیااوی دای بااوو. تاسااەمەند بااوو بزاناا  ئاااخۆ 
نەخشاااەکەی پااااریس چاااۆن بەرەو پێشاااەوە دەڕواا حەزی دەکااارد 
 زەن  بۆ سینی لێباداا بەنم نەیادەتوانی وا براا. ئااخر مامۆساتاکە

 وایدەبینی پەیوەندی پێوە نەکا.
"ئەمەش بااااۆ سااااەالمەتی تااااۆیەا" مامۆسااااتەکە شااااتەکەی وا ڕوون  -

و رەنساایانەوە دەدوا. "ماان بەکااردەوەا بە ئینگلیزیێراای  ئەکسااێنت فە
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ان لێااااادەگیر . ئەلرترۆنیاااااانە بەڵەدما دەزانااااا  گوێیاااااپەیوەنااااادییە 
 ئەنڵامەکەشی دەبێتە ماڵوێرانی تۆ."

دەکااا. پێادەچوو مامۆسااتاکە کەسااێری  ئارینگارۆساا دەیزاناای ڕاسات -
ناوازە ب . ئەو ناسنامەی خۆی تەنانەت بۆ ئارینگارۆساش ئاشاررا 
نەکردبووا کەچی سەلماندبووشای کە پیااوێرە شایساتەی گاوێڕایەڵ 

ریێكی زۆر نیێنی بەدەسات . دوای هەموو شتێریشا ئەو زانیاەبوون
! تاااینااااوی هەر چاااوار ئەنااادامە باااانکەی دەساااتەی برایە هێناااابوو.

ئەمەش کودەتااااایەی بااااووا کە سەر ەشااااەکەی هێنااااایە سااااەر ئەو 
بڕوایەیا کە بەڕاستی مامۆساتاکە ئەو تواناایەی هەیە ئەو پاداشاتە 

 دڵڕفێنە بەهادارەی ڕادەست براا گوایە توانیوێتی ئاشررای برا.
وای پێگااوتا "ماان هەمااوو کااارێر  "جەنااابی مەتاارانا" مامۆسااتاکە  -

سااەربگر ا تااۆ دەباا  ڕێگااا بە  خسااتووە. بااۆ ئەوەی نەخشااەکەمڕێر
. ێا  تەنیاا  گاو  لە مان بگار ڕۆژسینی بدەی بۆ مااوەی چەناد 

ئێوە هەردووکتاانا ئەو مااوەیە نااب  بە یەکەوە  ساە بارەن. مان لە 
 ڕێی کەناڵە ئاسایشرارێزیەکانەوە پەیوەندی پێوە دەکەم."

 "تۆ دەب  ڕێزلێگیراونە ڕەفتاری لەگەڵدا برەی؟" -
 زە."شایستەی ڕێ "پیاوی ئیماندار هەر -
ن تاا ئەم ی"نایابە. کەواتە تێگەیشت . سینی و من لەگەڵ یەی نادوێ -

 کارە بەسەر دەچ ."
من ئەم کارە بۆ پاراستنی ناسانامەی تاۆا ناسانامەی ساینی و باۆ  -

   دەکەم."شسەرمایەگوزاری  خۆ
 "سەرمایە گوزاریت؟" -
"جەنااابی مەتاارانا ئەگەر تااامەزرۆیی خااۆت بااۆ زانیناای هەنگاااو بە  -

هەنگاااوی کااردەوەکە بتگەیەنێااتە زیناادانا ئەوسااا تااۆ ناااتوانی نرخاای 
 ."یماندوبوونەکەم بۆ بیمێر

بااااووەوە. "خاااااڵێری بەجاااا . خواسااااتەکانمان  72مەتاااارانەکە مساااارە -
 یاوەرمان ب ." ایەکانگیرن. خو

                                                           
72

 مسکە بووەوە: بزە گرتی.  
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ا سەر ەشاەکە بیاری کاردەوەا هەناووکە نیگاای یاۆرۆ بیست ملیاۆن
ارەیە  نازیرەی  هەماان فڕۆکەکە.  ئەم بڕە پی  بڕیە سەر پەنڵەرە

 بڕ بوو بە دۆالری ئەمریری.
 کان بە ەد بانی شتێری وا هێزدار. 

دیسان هەستی بە نوێباوونەوەی متماانەکردەوە بەوەی مامۆساتاکە 
و سااینی شرساات نااایەنن. ئاااخر پااارە و بااڕوا  دوو پاااڵنەری زۆر 

 بەهێزن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١١بەندی  
 

تووڕەباووا بە  فاشا امێزەکان؟" بێزو "ئەمە یەکێرە لە ژمارە نوکتەئ -
؟ ژمااارەیەکی نوکتەئااامێزگومااانەوە نیگااای لە سااۆفی نیهااو بااڕی. 

کااۆدەکەی سااانیێر ئەوەبااوو کە  ۆفیشاایۆنالیانەکەت بااۆخەماڵناادنە پڕ
 بڵێی فێڵێری بیرکاریانەیە؟
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مەبەسااتی ئەم ژنە نەگەیشاات. وەنەباا  هەر لەبەر ئەوەی  فاشاا  لە
ی دۆزەکە کااردا خااۆی تااێرەنو شاا فاتااازە و لە خااۆڕا باا  مااۆڵەتی 

هەوڵ دەدا وای  ەنامەت پێبێنیا کە ساانیێرا لە  بەڵرو ئەو هەنووکە
ماتماتیریااانەی  ئاااینوئۆینێریدوا ساااتەکانی ژیااانی خۆیااداا داڵاا ەی 

 بوو.دا لەکەللە
"ئەم کۆدەا" سۆفی بە فەرەنسایێری خێارا ڕوونای کاردەوەا "شاتێری  -

ای سانیێر هەر دەب  ئەوەی ئەوەندە سادەیە بەرەو  ۆڕی دەڕوا. ژ
زانیب ا کە ئێمە دەساتبەج  بۆماان دەردەکەو ." ئیادی خااتوونەکە 
پاااارچە کااااغەزێری لە بەرکااای  ەمساااەڵەکەی دەرهێناااا و ڕادەساااتی 

 فاشێی کرد. "ئەمەش  شیفرە شراندنەکەیە."
 فاشێش سەیرێری کارتەکەی  کرد.

1-1-2-3-5-8-13-21 
ەرگااارت. "هەماااوو ئەوەی "ئاااا ئەمەیە؟" فاشااا  پارچەکااااغەزەکەی و -

ی بچااووی بااۆ بااووە بە ڕیزبەنااد خسااتنی ژمارەکااانرکااردووتە رێ
 گەورە!"

لە ڕاساااااتیدا ساااااۆفی ئەو دەمارسااااااردییەی هەباااااووا خەنااااادەیەکی 
 خۆڕازییانەی بۆ برا. "کتومت."لە

نۆتە دەنگای فاشا  بە ئحمێرای  اووڵی نێاو گەروو وەرگەڕا. "ئااژان 
نەمیانە  ڵ ئەمەداا تاۆ جەها نیهوا مان هایچ بیارۆکەیەک  نیایە کە لەگە

خەریرااااای چیاااااتا بەنم پێماااااوایە خێااااارا پێیااااادەگەی." نیگاااااایەکی 
خەمخۆرانەی بڕیە النگدنا کە لە نزی  ئەو  وەستا بووا تەلەفۆنی 

ە پەیامەکااااانی لەباااان گوێاااادا بااااووا دیاااااربوو  هێشااااتا هەر گااااوێی ل
دەگاااارت. لەو ساااایما دەربااااڕە بزڕکاااااوەی   باڵوێزخااااانەی ئەمریرااااا

 هەستی کردا هەواڵی ناخۆشی پێگەیشتووە. اش فالنگدنەوەا 
"جەناااابی کااااپتنا" ساااۆفی گاااوتیا ناااۆتەی دەنگیشااای بە شاااێوەکی  -

سااااەر ڕیزبەناااادییەی ژمااااارانە کە لە ترساااانای بێباکااااانە بااااووا "ئەو
پارچەکااااغەزەکەی نااااو دەساااتت دایەا یەکاااێرە لە بەناوباااانگترین بە 

 "یزبەندی ژمارەی ماتماتیری لە مێیوودا.ڕدوایەکداهاتنی 
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وای یەکدیاداهاتووی فاش  نەیدەزانی کردەیەکی پەرەسەندووی بەد
بیرکاری هەب  و وا ناساراویش با ا بە دڵنیاییشاەوە هایچ پێزانینای 

 بۆ ئەو تۆنە دەنگە بێباکانەی سۆفیش نەبوو.
لەساااەر ئەو پاااارچە کااااغەزەی  73"ئەمە ڕیااازە ژماااارەی فیبۆنااااچییە -

وایەا  ەکاداهاتووزریزەیەکای یەی بە دوای ی وەی ناودەستت." ئەمە
 کە هەر ژمارەیەکەیان دوو هێندەی دوو ژمارەی پێش خۆیەتی."

فاش  لە ژمارەکان ڕاما. هەر بەڕاستیش هەر ژمارەیەکیان هێندەی 
شااااتاش فاشاااا  ئەوەی پااااێش خااااۆی بااااووا بەنم هێدوو ژمااااارەی 

ەهێناااایە پاااێش چااااوی خاااۆیا ئااااخۆ ئەم ڕیزبەنااادییە بە چااای بە نەد
 .ەوە پەیوەستەمەرگی سانیێر

لە  ا ئەم زریزەبەنااادییە ژمااااریەی"لیۆنااااردۆ فیبۆنااااچی بیرکااااریزان -
 وە. ئاشاررایە شاتێری ڕێارەوت نیایەاسەدەی سایانزەهەمەوە داهێناا

کە هەماوو ئەو ژماارانەی سااانیێر لێارە لەسااەر ئەم نااوکەوە ڕیاازی 
نا بچاانەوە سااەر ئەو زریاازە بەدوا یەکااداهاتووە ناااودارەی وکااردو

 فیبۆناچی."
"زۆر  ێا  نیگاای لەساەر خااتوونەکە نەباڕی.ولەکفاش  باۆ چەناد خ
ێرەوتێا  نەبا ا دەکار  پێمبڵێای ئااخۆ باۆچی ڕباشەا ئەگەر لەوێدا 
ویساااتوویەتی چااای بڵااا ؟  شاااتەی هەڵبااایاردووە. ژان ساااانیێر ئەم

 ئەمەیان چ واتایەی دەگەیەن ؟"
خااااتوونەکە شاااانێری باااۆ هەڵتەکاناااد. "بە دڵنیااااییەوە هااایچ شاااتێ . 

ە. هەروەی ئەوەی کۆدئامێزیان  نوکتەیەکی یە. ئەمەئەمەش خاڵەکە
وشااەکانی هااۆنراوەیەکی ناااودار وەربگااری و دواتاار هەر لەخااۆوە 

 ڕیزیان برەیا تا ئاخۆ کەی هەیە ئەم  شتە بناسێتەوە."
فاشاا  هەنگاااوی هەڕەشااەئامێزانەی بەرەو پێشااەوە نااانا تااا ئەوەی 
زۆر نەماااااابوو ڕووی بە ڕووی ساااااۆفی بااااارەو . "بە دڵنیااااااییەوە 

ترت باااۆ ئەمە نەدار باااووم ڕوونرردنەوەیەکااای زۆر  ایلمەناااداهیاااوا
 هەبووایە."

ڕووخساااارە نەرمونیاااانەکەی ساااۆفی کاااات  ساااەری نەوی کااارد بە 
شێوەیەکی سەرسوڕهێنەرانە تونادو ڕەق هەڵاگەڕا. "جەناابی کااپتنا 
                                                           

73
  Fibonacci sequence 
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بەلەبەرچااااوگرتنی ئەوەی تااااۆ ئەمشاااەو لەسااااەر سااااەنگی مەحەی 
ەوە هەباا ا کە ژای سااانیێر داتناااوەا پێمااوایە دەباا  پێزانیناات بااۆ ئ

لەوانەیە یاریێرت لەگەڵدا براا. بەنم دیاارە وا پێنااچ . مان دەبا  بە 
شرێن بڵاێ ا کە ئێاوە چیادی پێویساتیتان بە ڕاژەی کۆدبەڕێوەبەری 

 ئێمەمانان نییە." 
ا هەنگااوی وای نااا کە بەم م  سەیەا ئیدی سۆفی ڕووی وەرگێڕابە

 ڕێتەوە.ڕێیەی پێدا هاتبووا هەر بەوێشدا بگە
تاۆبڵێی یری کارد تاا لەنێاو تاریرییادا ونباوو. ەحەپەساوانە فاش  سا

ئاااخر سااۆفی نیهااو هەر تااازە  ژنەکە لەناااو مێشااریدا چااووبێتە دەر؟
 پێناسەیەکی نوێی بە خۆکوشتنە پڕۆفیشیۆنالەکە بەخشی.

فاشاا  گەڕایەوە الی النگاادنا کە هێشااتا هەر خەریراای تەلەفااۆنەکە 
رنڵەوە گااوێی لە گەرانتاار بااووا بە سااەبااووا دیاااربوو لە جاااران  نی

. باڵوێزخااانەی ونتە یەکگرتووەکااانی ئەمریرااا پەیااامەکەی دەگاارت.
لە زۆر شت وەڕەز باووا بەنم کەمیاان بە ەدەر ئەوەی  فاش بێزو 
 ی بوو.یخانەکەی ئەمریرا مایەی بێزارزباڵوێ

بە  ێز  زۆر جااار لەسااەر کێشااەگەلی پەیوسااتئاااخر فاشاا  و باااڵو
 اااااانون  نەخاسااااامە ئەوەکاااااان دەمە اڵێیاااااان باااااووا ونتە یەکگرتو

دانرەرە ئەمریرییەکااااانەوە پێشااااێلرردنانەی لەالیەن میااااوان و سااااەر
ەبەرایەتی پۆلیسااای دادوەری وای لێیااااتبوو ڕۆژانە بەڕێاااو دەکاااران.

ی هۆشااااابەرەوە دەگااااارتا نااااادکارێری ئەمریرااااای بە مااااااددەیەکخوێ
لەگەڵ ەساااەر ئەوە دەگیااارا کە تە یەکگرتووەکاااان لبزنسااامانێری ون

ێری خوار تەمەنی الیەق دەساتی تاێرەڵ کاردووەا گەشاتیارە سۆزانی
کەلوپەلیان تێرادەدا.  ان لە دوکانێ  شتێریان دەدزی یانئەمریرییەک

ئیاادی بە شااێوەیەکی  ااانونیشا دەکاارا باڵوێزخااانە بێااتە نێوانیااانەوە 
داوای ڕادەسااترردنەوەی تۆمەتبارەکااان برااا و بیااانگەڕێنێتەوە ونتە 

 لە گوڵ کاڵتریان پ  نەدەگوتن.انی ئەمریراا لەوێش یەکگرتووەک
 زۆر جارانیش باڵوێزخانەکە هەر ئەمەی کردووە.

ا فاشااێش هەر بەم جااۆرە ئەمەش خەساااندنی پۆلیساای دادوەریاایە
رێری کاریرااتێپااریس مارشای ناوی دەبرد. لەم دواییانەداا گۆڤاری 

ووا پۆلیساای وێناااکردب باڵوکردبااووەوەا تیایاادا فاشااێی بە سااەگێری
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چونرە   ارێری ئەمریری بگر ا بەنم نەیدەگەیشتبهەوڵی دەدا تاوان
 بە زنڵیر بە باڵویزخانەی ئەمریرییەوە بەسترابووەوە. تاوانبارەکە

ئااخر ئەم جارەیاان ا فاشا  وای بە خاۆی گاوت. ل  ئەمشاەو نااب 
 .زۆر شت لەسەر سەنگی مەحەکە

ەی تاااااااا ئەو دەمە النگااااااادن لە تەلەفاااااااۆنرردنەکەی بباااااااووەوەا و
 نەخۆشێریش دیاردەکرا.

 وای لێررسی. فاش ؟" هیچ ڕووی نەداوەخۆ   "ئەر -
 سەری بۆ بادا. خاوییەوەالنگدن بە 

وای هەسااااترردا کاااااتێریش  فاشاااا لە ماااااڵەوەا هەواڵاااای ناااااخۆشا 
النگاااادن سااااووکە  اتەلەفااااۆنەکەی لێااااوەرگرتەوەا تێبینیشاااای کاااارد

 ئارە ەیەکی کردووە. 
نییەوەا بە ساایما دەربڕینێراای زمااان تێرئااا "ڕووداوێاا ا" النگاادن بە -

نامۆشەوە ساەیری فاشاێی کارد. "برادەرێا ..." دوودڵ باوو. "یەکەم 
 جار پێویستی  بەوە هەیەا هەر ئەم بەیانیە بگەڕێمەوە ونت."

گوماااانی نەباااوو کە ئەو هێااادمەگرتنەی ساااەر دەموچااااوی  فاشااا 
النگاادنا شااتێری ڕاسااتییەا لاا  هێشااتاش هەسااتی بە هەڵچااووونێری 

ردا وەی ئەوەی ترسااێری دوور لە چاوەکااانی کااابرای دیاارەش دەکاا
کە گوێ  لە شتێری وا دەبا ا"  ئەمریری بەدەر کەوتب . "بە داخەوەم

  وای گاااااوت و لە النگااااادن نزیرتااااار باااااووەوە. "حەز دەکەی  فاشااااا
ێری دانیشااااااتن لەنێااااااو دابنیشاااااای؟" ئاماژەشاااااای بە تەخااااااتە بەنااااااد

 .گەلەرییەکەدا کرد
یەی دوو  و ری باااۆ لە انااادالنگااادن وەی ئەوەی لەو  نەبااا ا ساااە
نیوەی ڕێگا ئیستێری کرد.  هەنگاوی بەرەو تەختەبەندەکە نا.  ل  لە

ئەم ساتەیان شڵەژانی زیاتری پێوە دیار بوو. "لەڕاستیداا  پێویست  
 بەوە هەیە بچمە ئاودەست."

فاشاا  لە ناااخەوە بەم وەخراناادنە گاارژ بااوو. "ئاودەسااتا هەڵاابەتە. 
 ەیدەین." ئاماژەشااای باااۆ دواودەی باااا چەناااد خولەکێااا  پشاااوو بااا

داننەکە کاارد و ئاراسااتەی ئاودەسااتەکەی نیشااان دا. "ئاودەسااتەکە 
 لەو  لەپشتەوەی نووسینگەی سەرپەرشتیارەکەوەیە."
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النگااادن دوودڵ باااووا ئامااااژەی بە ئاراساااتەکەی دیااارەا بە کۆتاااایی 
ەکە کااارد. "پێمواباااوو ئاودەساااتێری نزیرتااار لەو یئەوساااەری گەلەریااا

 سەرەوە هەیە."
سااەر پەی بەوە باارد کە النگاادن ڕاساات دەکااا. ئەوان دوو لە فاشاا 

 دابەسااتی گەلەریاایەکەسااێی ڕێگاکەیااان بڕیبااووا لەو  لە کۆتااایی بن
  ؟"ودەستی لێبوون. "دەکر  لەگەڵت بێجووت  ئا
ی باداا ئیدی ئەو بەرەو  وونیی گەلەریایەکە هەنگااوی رالنگدن سە

   "پێویستە بەتەنیا ب . نا. "پێویست ناکا. پێموایە چەند خولەکێر  
 ن بە تەنیاااا بە درێیایااای داننەکەفاشااا  بەم بیااارۆکەیەیا کە النگاااد

شااۆڕبێتەوەا دڵااگەرم نەبااووا بەنم بەوە دڵخااۆش بااووا کە کۆتااایی 
ساەرەکەی دیارەی  ە بنبەساتە و باۆ دەرچاوون هەردەبا گەلەرییەک

کەدا گەلەریااایەکە بگااارێتەبەر و بە بااان دەرگاااا ئاسااانینە بەربەساااتە
ەنسااای چەناااد رەر. هەرچەنااادە دەزگاااای ئااااگرکوژێنەوەی فەدبچێاااتە

گااااااایەکی ناچاااااااری لەو سااااااەر و ئەمسااااااەری دانناااااای دەرگە ڕێ
گەلەرییەکەشااادا کردباااوونەوەا بەنم هەموویاااان دەساااتبەج  لەگەڵ 

ارێزی رهۆشداریدانەکەی سانیێرا سیساتەمەکە لەبەر بااری ئاسایشا
ەکە ئۆتۆماتیریاااااانە داخراباااااوون. لەوەش دڵنیاااااا باااااوو کە سیساااااتم

هەڵرااااراوەتەوەا بەنم خااااۆ ئەمە پرسااااێ  نەبااااووا چااااونرە دەرگااااا 
دەرەکیەکاااااااان ئەگەر کاااااااراوەش بااااااانا ئەوا چەناااااااد پۆلیساااااااێری 

بااۆیە نەدەکاارا پۆلیساای دادوەری پاسااەوانی دەکەن. بەڕێااوبەرایەتی 
 النگدن ب  ئەوەی فاش  پێی بزانیا بتوان  بچێتەدەر.

نیێرا" فاشا  ا"پێویستە بۆ ساتێ  بگەڕێمەوە نووسینگەی بەڕێاز سا -
نابی النگدنا کە لێرە تەواو باوویا ڕاساتەوخۆ وای گوت. "ترایە جە

 وەرە ئەو . لەو  زۆر شت ماون  سەی لەسەر برەین."
و لەنێااو تاریراااییەکەدا بااڕی النگاادنیش ڕاشااراوانە دەسااتێری بااۆ هەڵ

 بزر بوو.
گەڕایەوەا بە تاووڕەیی بە ئاراسااتەکەی دیارەدا هەنگااوی نااا.  فاشا 

ی دەرگا  بەربەستەکەا خۆی شۆڕکردەوە و بەبنیدا ڕەت گەیشتە ال
بووا لە گەلەرییەکە دەرچووا بەنێو داننەکەدا شاۆڕ باووەوەا ئیادی 

 خۆی بە نووسینگەکەی سانیێردا کرد.
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فاش  نەڕاندی "باشە ک  ڕێاگەی بە ساۆفی نیهاو دا لەم باڵەخاانەیە  -
 بێتە ژوور!".

لە دەرەوە بە ا وەنمااااااای دایەوە. "ئەو وکاااااااۆلل  یەکەم کەی باااااااو
 پاسەوانەکانی گوتبووا کەوا کۆدەکەی شراندووە."

 فاش  سەیرێری دەوروبەری خۆی کرد. "ئەو ڕۆیشت؟"
 باشە لەگەڵ تۆدا نەبوو؟" -
"ئەو ڕۆیشت." فاش  چااوێری لە گەلەریایە تااریرەکە کارد. دیااربوو  -

سااااۆفی لە میزاجێراااای وادا نەبااااوو لەگەڵ ئەفسااااەرەکاندا برەوێااااتە 
 گفتوگۆ.
کە بە سیستمی ڕادیاۆ داوا لە  ائەوەی هەڵسەنگاند فاش   بۆ ساتێ

ڕێنااانەوە و بەر لەوەی پاساااەوانەکانی دەروازەکە برااااا ساااۆفی بگە
بێڵاااا . بەنم بیرێراااای باشااااتری بااااۆ هااااات. ئەو بە باڵەخااااانەکە جێ

ەوە باااۆ خاااۆی... دەیەویسااات دوا  ساااە هااای ئەو بااا . ئەو یشاااانازی
 .سەرپەڕ بووەی خۆی یئەمشەو با

 ەاا ئەو وای بەخاۆی گاوتەوسۆفی نیهۆی ئااژان بارەدواتر چارەی 
 دەری برا. وبوواپێشتر بۆ ئەوە چو

فاشاا  پاااڵی بە سااۆفییەوە نااا تااا لەمێشااری خااۆی بباااتەدەرا بااۆ ئەم 
کەی سااەر مێاازەکەی وساااتە سااەیری ئەو کااۆتەڵە سااوارچاکە بچااو

سااااانیێری کااااردەوە. ئینڵااااا ئاااااوڕی لە کااااۆلل  دایەوە. "ئایااااا ئەوت 
 لەبەرچاوە؟"

ەکەی بردە پاێش فاشا . پێش سووکە ئاماژەیەکی بۆ کردا الپتۆکۆلل
پنتە ساوورەکە بە ڕوونای لەساەر نەخشاە هێڵراارییەکەی بەردەمای 
دیار باووا لەو پناتەی کە لە ساەری نووسارابوو ئاودەساتی گشاتیا 

 دەدرەوشایەوە.
جگەرەیەکیشاای داگیرساااندا ئینڵااا بە  "باشااەا" فاشاا   وای گااوت و -

دەهااات و دەچااوو. "ماان دەباا  تەلەفۆنێاا   هێواشاای بەنێااو هااۆڵەکەدا
 یئاودەساات تاااکە شااوێن باا  النگاادن بااۆ ادڵنیااا بە لێاای باارەم. زۆر

 بچ ."
 
 



104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ١٢بەندی 
 

بەرەو  و ڕۆبەرت النگادن هەساتی بە ساووکە سەرساووڕانێ  کاارد
سەری گراناد گەلەریایەکە دەڕۆیشات. هێشاتا پەیاامەکەی ئەوکۆتای 

بیسااتی بااووا لەمێشااریداا جااار لەسااەر سااۆفی کە لە تەلەفااۆنەکە گوێ
جااااار لێاااادەدرایەوە. لە کۆتااااایی ڕاڕەوەکەشااااداا هێمااااا درەوشاااااوە 

ان باوونا نێودەوڵەتییەکان کە نیشانەی ئاودەست و شوێنە گشتیەک
کە لە  لەنێاااو ئەو هەماااوو زنڵیااارە تاااابلۆ تەماااومیاویە ئیتالییاااانەداا

 هەموو الیەی هەبوونا رێنوێنیان دەکرد. 
ئااوڕی دایەوە ی پیاوانی دۆزیەوەا ئیدی النگدن ێردەرگەی ئاودەست

 و گڵۆپەکەی داگیرساند.
 ژوورەکە بەتاڵ بوو.

ند  ئااوی سااردی بەساەر ۆیشت تا الی دەستشۆرەکەا لەو  هەڕ
ی کە دا  بێادار بێاتەوە. ئەو تیشارە زە اانەدەموچااودا کارد و هەوڵیا

 بەدیااوارەکەوە بااوونا لەگەڵ بااۆنی گااازی بەرباااڵوی ئامۆنیااا تیاایو
ڕەکە وشا  کاردەوەا ەساتوند بوون. کاتێ  دەموچاویشای بە دەست

 دەرگەکە لە پشت ئەوە کرتەیەکی لێوەهاتا ئەویش وەسووڕا. 
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سااۆفی نیهااو کە چاااوە کەساارەکانی لە ترسااان بریقەیااان دەدایەوەا 
خۆی بە ژووردا کرد. "سوپای بۆ خوا کە بۆ ئێرە هاتی. ئێمە کاتی 

 زۆرمان لەبەر دەستدا نییە."
ە لە وەسااتا بااووا بە سەرسااامییەو 74دن لەپاااڵ دەستشااۆرەکەالنگاا

وەبەرایەتی پۆلیسااای دادوەری ساااۆفی نیهاااوا شیفرەشااارێنی  بەڕێااا
لە پەیاامە  هەر چەند خولەکێ  پێشترا النگادن گاوێی ڕامابوو. ئاخر

وە هااتنەوەی ئەمڵاارەی ەکاردەفۆنییەکەی ئەو گرتباووا وای بیرتەل
شااداا هەرچەنااد ئەو ئەوە شیفرەشاارێنەکە  شااتێری شااێتانەیە. لەگەڵ

وای بۆ پەیادا دەباووا کە ساۆفی  هەستیە دەگرتا گوێی لە پەیامەک
کاردانەوەت بەرامبەر پەیامەکە نەب . نیهو زۆر بە جدی  سە دەکا. 

ێستا لە مەترسی دای. بە نیا بە ئارامی گوێی لێبگرە. تۆ ئهەر بەتە
نگاادن بە دوودڵیاایەوەا ال . زۆررەوەبااوردی بە دوای ڕێنماییەکااان  

کتوماات بە گااوێی سااۆفی برااا. ئەو بە فاشااێی گااوتا کەوا  بڕیاریاادا
پەیاااامەکە دەرباااارەی برادەرێریەتااای برینااادار باااووەا باااۆیە دەبااا  

وێااااتە کەبگەڕێااااتەوە. ئینڵااااا داوای لێرااااردا ئەو ئاودەسااااتەی کە دە
 ئەوسەری گراند گەلەریا بەکاربێن .

ی بااااااۆ ەلەبەر گەڕانەو ئێسااااااتا سااااااۆفی لەبەردەماااااای وەسااااااتاوەا
زە اای گڵااۆپەکەا  بااوو. لەبەر تیشااری  ەکەا هەناسااە بڕكااتاودەساائ

ژنەکەا  ا کە ئەو بایچمە بەهێاز و ڕە ەیسەرساام باوو النگدن بەوە
باووە سایمایەکی نەرم و نیاان. تەنیاا  ننەکراواچاوەڕوبەشێوەیەکی 

نیگا تییەکە و تەلیسمە تییبڕەکەی نیگارەکانی پۆرترێتی فرەتاوێیی 
نم بە ئااازایەتی وا کە هەنااد  تارمااایی اوەن بەرن... شااارد75ڕێنااوار

 جادوویان تێدایە ناسراون.
"بەڕێز النگدنا ویست  ئاگادارت بارەمەوە..." ساۆفی وا کەوتە  ساەا  -

هێشاااااتاش هەناساااااەی وەی خاااااۆی لێنەهااااااتبووەوە. "تاااااۆ لەژێااااار 
چاودێریێری نیێنی دای." کاتێا   ساەی دەکارد  دەنگای لە بۆشااییە 

 ە. ۆ زیەکەی ئەو  سەدای دەدایەو
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 دەستشۆر: مەغسەلە.  
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"بەنم... بااۆچی؟" النگاادن وا داوای لێراارد. سااۆفی هەر تااازە لە ڕێاای  -
رەوە لە وەیەکاای بااۆ دابااووا لاا  دەیەویساات لێااتەلەفااۆن ڕوونرردنە

 دەمی خۆی گوێی لێب . 
"چونرەا" وای گاوت و  هەنگاوێریشای لا  نزیا  کەوتەوەا "گوماانی  -

 سەرەکی فاش  بۆ کوشتنەکە لەسەر تۆیە."
وابوو شاتی  اۆڕە. شتاش پێیانە بووا ل  هێالنگدن ئامادەی ئەم وش

بەگوێرەی  ساەکانی ساۆفیا النگادن وەی  هێااماناسێ  بەم شاەوە 
ا ئەمەش هێناراوە  ەتە لۆڤەر بەڵرو وەی گومانلێرراوێابان  نەکراو
نڵێری نەخاااااوازراوی شاااااێوازە لێراااااۆڵینەوەی پۆلیسااااای ادەق ئامااااا
ەکی شاێوەی بۆ ئەوەی پاۆلیس بە  -پاشرۆی چاودێریی-دادوەرییە 

 تاااوانەکە و بااا و بااانگی براااتە سااەر شااانۆی بلێزانااانە لەخشااتەی 
ە تێربچااا  و لێراااۆڵینەوەی لەگەڵااادا برااااا بەو مەبەساااتەی کەساااەک

 ی بە تاوانبار دابن .لێیبشێو  و بەهەڵە خۆ
"سەیری بەرکی چەپی چاکەتەکەت برەا" سۆفی وای پێگوت. "تیایادا  -

 ەکەن."کە ئەوان چاودێریت د ائەو بەڵگەیە دەدۆزیەوە
سەیری بەرکی رردن بە ڕەوشەکە الی النگدن جوون. هەستی دەرک

بەهاااا ڵێرااای جاااادوویی هەرزانئەمە هەر  لە فێ چااااکەتەکەم بااارەم؟
 دەچ .

 "دەی دە تۆ سەیری کە." -
مااانەوەا النگاادن دەسااتی بااۆ بەرکاای چەپاای چاااکەتە ماااری  بە ئەوق

 تویاادەکەی بااردا ئەو بەرکەی هەرگیااز بەکاااری نەهێنااابوو. هەسااتی
بااۆ خاااتری شااەیتان بەنااو گیرفااانەکە کااردا هیچاای تێاادا نەدۆزیەوە. 

؟ مەڕاق ماا بەڵراو دوای ئەو هەماوو شاتەا چاوەڕوانی چای دەکەی
ب . ئینڵاا پەناڵەی بەر شاتێری بچاووی تێرچاووسۆفی ساەری لا  

کەوتا النگاااادن هێنااااایە دەر و بە سەرسااااامییەوە سااااەیری کاااارد. 
 ەد پااتری ساەماتێ  شتەکەش دوگمە  ۆپچەیەکی کاانزایی باووا بە

 دەبوو.  ەت پێشتر شتێری وای نەبینی بوو. "باشە ئەمە...؟"
ا" ساۆفی وای پێگاوت. G.P.S "پنتە شاوێنرێیەڵگرێری جای پای ئاێس -

ڕێااااای ساااااەتەالیتەوە دەداتە چااااااودێری  "بەردەوام شاااااوێنەکەی لە
دەزگاااای پۆلیسااای دادوەری. ئاااێمە ئەم رێگاااایە باااۆ چااااودێریرردنی 
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شااتەکەش زۆر وردکااارەا رێاایەی هەڵەشاای خەڵاا  بەکااار دەهێنااین. 
. ئەوان بەم شاتە ئەلەکتارۆنییە تۆیاان یەپ  لەساەر زەویا هەر  دوو

. ئەو ئااااژانەی  تاااۆی لە هاااوتێلەکە هێنااااوتە ئێااارەا  لااا  بااازر نااااب
بەرلەوەی لە هوتێلەکە دەربچی ئەم شاتە وردیالەیەی خساتۆتە نێاو 

 بەرکی چەپەی چاکەتەکەت.
ی گەڕایەوە... دوشاااە ەێلەکالنگااادن بیاااری باااۆ ساااەر ژووری هاااوت

بەرایەتی پۆلیساای ەخێااراکەیا خێاارا جاال گااۆڕینیا ئاااژانەکەی بەڕێااو
یاااادەکەی دایە النگاااادن کااااات  لە دادوەری بە ڕێاااازەوە چاااااکەتە تو

 . ئاااژانەکەجەناابی النگادنا دەرەوە سااردەکەی هااتنە دەر.  ژوورە
بەهاااری پاااریس وەی ئەوە نیاایە کە گەنڵااان فشااەی وای پێگااوت. 
. النگاادن سوپاساای ئاااژانەکەی کاارد و چاااکەتەکەی لە نپێااوە دەکە

 منن هەڵرێشا.
نیگای چاوە زەیتوونییەکانی ساۆفی تیای باوون. "مان ساەبارەت بەو 
ئامێرۆکە شوێن پێیەڵگرە لە پەیامە تەلەفۆنیەکە پێ  نەگوتیا چونرە 
نەمدەویسااات لەبەردەم فاشاااێدا دەساااتت باااۆ بەرکااات بەریەوە. ئەو 

 پێرردووە."تۆ دەرکت  ادەب  نەزان 
 النگدن هیچ بیرۆکەیەکی بۆ کاردانەوە نەبوو.

"ئەوان گی پ  ئێسیان بۆ دانااویا چاونرە وایاان داناابوو ڕا بارەی."  -
ان واباااوو ڕابااارەی؛  باااۆ کااارد. "لە ڕاساااتیداا ئەوان هیوایااائیساااتێری 

 بەمەش دۆزەکەیان بە هێزتر دەبوو."
  !""باشە بۆچی ڕابرەم!" النگدن لێیررسی. "خۆ من ب  تاوان -
 "فاش  هەستێری پێچەوانەی هەیە." -

النگاادن بەرەو زبڵاادانەکە ڕۆیشاات تااا شااتە شااوێنرێیەڵگرەکەی فااڕ  
 بداتە نێو.

"نەخێااارا وامەکە!" ساااۆفی باساااری النگااادنی گااارت و ڕایوەساااتاند.  -
"لااێگەڕ  بااا هەر لەبەرکاات باا . خااۆ ئەگەر فڕێاای باادەیا ئاماااژەکە 

زانیااوە. تااااکە  لەالی ئەوان نااامێن ا ئیاادی دەزانااانا تااۆ بەشاااتەکەت
ێیااتە ئێاارە ئەو پنااتە ڕێااگەی داوی بە تەنیااا  ب فاشاا هۆکارێاا  کە 

ەیە. خۆ ئەگەر ئەو بزان ا تۆ دۆزیوتەتەوە..." هێشتا سۆفی چاودێری
ئەوەا دەسااتی دایە  جیاااتیوەکەی نەهێنااابوو. لەبیرکااردنەکۆتااایی بە
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ئەو ماااادە کاااانزایەی دەساااتی النگااادن و خساااتیەوە بەرکااای چەپااای 
تویاادیەکەی. "شااتەکە بااا جااار  هەر لە بەرکتاادا باا . چاااکەتە ماااری 

 ."دابەالی کەمی لەو ساتەوەختەی ئێستامان
النگدن هەستی کرد ون بووە. "باشاە باۆ خااتری جەهەنانەم هەر بە  -

 !"ش   بڕوای وایەا من سانیێرم کوشتووەڕاستی فا
لە تاااااۆ هەن."  رردن"ئەو هەناااااد  هۆکااااااری بە جێااااای باااااۆ گوماااااان -

ی تااێرەوت. "بەڵااگەیەی لێاارەدا نااد  گاارژڕوونرااردنەوەی سااۆفی هە
 تۆ هێشتا نەتبینیوە. فاش  بە وریاییەوە لێی شاردویتەوە." هەیەا

 .76ببێتەوەنگدن  هەر تەنیا پێیدەکرا لێی نز ال
 ی"ئایااااا تاااااۆ ئەو سااااا  ڕساااااتەیەی ساااااانیێر لەساااااەر نااااااوکەوەکە -

 ا لەبیر ماوە؟"ننووسیبوو
ێشاری النگادن النگدن سەری بۆ لە اناد. ژمارەکاان و وشاەکان لە م

 چەسپ ببوون. 
دەنگاای سااۆفی ناازم بااوو وەی ساارتەیەکی لێیااات. "بااۆ بەدبەختاایا 
ئەوەی تۆ بینیت هەموو پەیامەکە نەبوو. دێڕی چاوارەمیش هەباووا 
کە فاشااا  وێااانەی گرتباااووا ئینڵاااا بەر لەوەی تاااۆ باااگەیا ڕەشااای 

 کردبووەوە."
ئاساااانی  هەرچەنااادە النگااادن دەیزانااایا مەرەکەبە تیشاااراوییەکە بە

 بەڵگەکەی سڕیبێتەوە.  فاش دەسڕێتەوەا ل  بڕوای نەدەکرد 
 فاشااا "دوا دێاااڕی پەیاااامەکەا: ساااۆفی وای پێگاااوتا "شاااتێ  باااوو  -

نەیدەویساات تااۆ پێاای بزاناای." سااۆفی ئیسااتێری کااردا پاشااان؛ "بەالی 
کەمییەوە نەیدەویست جار  بزان ا تاا کاارەکەی لەگەڵ تاۆدا تەواو 

 دەکرد."
مریوتەری وێانە لەبەرگیاراوەکەی لە سۆفی دانەیەکی کۆپیرراوی کۆ

سااەر  فاشاا نێااو بەرکاای بلااوزەکەی دەرهێناااو  ەدەکەی کااردەوە. "
لەزوویێرااای ئەمشاااەو وێااانەکەی شاااانۆی تااااوانەکەی باااۆ هاااۆبەی 
شیفرەشرێن ئەپلۆد کردبووا بۆ ئەوەی شیفرەی پەیامی ساانیێریان 

 بۆ دەربرەو ." ئیدی پەڕەکەی دایە دەست النگدن.
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 لێ نزبوونەوە: دیققەت دان، سەرنجدان.  
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نگدن سەیری وێنەکەی کرد. وێنە نزیرەکە پەیامە بە وا وڕمانەوەا ال
درەوشاوەکەی ساەر نااوکەوەکەی دەرخسات. دوا دێاڕی پەیاامەکە 

 وەی ئەوە وابوو شاپێ  لەزگی النگدن هەڵبدر .
13-3-2-21-1-1-8-5 
O, Draconyan devil! 

Oh, lame Saint! 
P.S Find Robert Langdon. 

 
13-3-2-21-1-1-8-5 

 !هۆا شەیتانی دڕندە
 هۆ  چاکی بەستەزمان!

 وە.رەپ.ی ڕۆبەرت النگدن بدۆزە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٣بەندی 
 

حەپەسانەوە ساەیری پەڕاوێازی ئەو  بۆ چەند چرکەیەیا النگدن بە
پا . ئاێس ) P.S find Robert Langdonکرد. یوێنەیەی سانیێر

. هەساااتی بەوە کااارد وەی ئەوەی (ڕۆبااابەرت النگااادن بااادۆزەرەوە
سانیێر پەڕاوێزێری بە نااوی مان لە بدا.  یەکەی ژێر پێی فڕێیزەوی
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؟ ئەر  ئەمە خەونێرااای هەرە کێویاااانەیەا دوای خاااۆی جێیێشاااتووە
 النگدن لە واتاکەی نەدەگەیشت.

"ئێساااتا تێااادەگەیا" ساااۆفی بە چااااوی مروڕباااوون گاااوتیا "باااۆچی  -
تااۆ  گومااانلێرروای  چماااا بێیااتە ئێاارە تااۆبەم شااەوە داوە فەرمااانی

 سەرەکی ئەوی؟"
النگاادن لەم کاااتە لێاا  تێگەیشاات ئەوەبااووا بااۆچی  تاااکە شااتێ  کە

دەباوایە ساانیێر ناااوی کاات  النگادن  پێشاانیازی ئەوەی کارد  فاشا 
 یەا ئەوەندە لە خۆی دڵنیا بوو. بروژەکەی هێنابا

 .ڕۆبەرت النگدن بدۆزەوە
"ئایااا سااانیێر بااۆچی ئەمەی نووساایوە؟" النگاادن پرساایا هەنااووکە  -

باشاە باۆچی مان ویساتوومە شڵەژانەکەشی ل  بووە تووڕەباوونا "
 ژای سانیێر بروژم؟"

"فاشاااا  دەباااا  هێشااااتا بە دوای هۆکااااارە هاناااادەرەکەدا بااااگەڕ  و  -
بیاادۆزێتەوەا بەنم ئەوا ئەم هەمااوو گفتوگااۆیەی بااۆیە لەگەڵ تااۆدا 

 تۆمار کردووەا بە هیوای ئەوەی بەڵرو شتێری بۆ دەربرەو ."
 ەهات.النگدن دەمی کردەوەا بەنم هێشتاش هیچ  سەیەکی بۆ ن

میررۆفاۆنە بچاووکەدا دێاتەوەا" ساۆفی وای  شتەکەش ڕێا  لەگەڵ" -
ناااو بەرکاای  "ئاااخر ئااامێرۆکەش بە  گەیەنەرەکەیڕوون کااردەوە. 

بەساااتراوەتەوەا بەوەی ڕادیاااۆکە ئامااااژە باااۆ  بااانرەی فەرمانااادان 
 بگەڕێنێتەوە."

خاۆم   77"ئەمەیان ئەستەمەا" النگدن زمانی تێا  ئاان. "مان پاکاانەی -
وای موحاااااازەرەکەم ا یەکساااااەر گەڕامەوە هاااااوتێلەکە. هەیە. هەر د

 دەکر  لە نووسینگەی پێشوازی هوتێلەکە بررس ."
تاااااۆ کلیلااااای ئەمەی کاااااردووە. ڕاپاااااۆرتەکەی ئەو دەڵااااا ا  فاشااااا " -

لە دەوروبەری سااەمات دە و نیااودا وەرگرتااۆتەوە. بااۆ  ژوورەکەت
بەدبەختاایشا هەر لەو ماااوەیەداا لە سااەروبەندی سااەمات یااازدەدا 

                                                           
77

ان بەکاردێ، دا کە وشەیەکە زیاتر لە کاتی لێکۆڵینەوەی تاوانەکalibiبەر وشەی نلێرە لەبەرا  
ی تاونەکەدا سەلمێنراوە ئەو لە شوێنی تاووی تۆمەتبار دەگەیەنی، کەوا لەکواتای پاکانە، یان بیان

تاوانەکەدا نەبووە، ئەمەش بەڵگەی بەسەردا نەچەسپانی تاوانەکە دێ. منیش لێرە گەر وشەی پاکانەو 
 ن، بەاڵم لێشیەوە نزیکە.  بەدەستەوە نادە قیش واتاکەی، دقاودەوێناوە م بەکاربیانوو دۆزینەوە
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لە  وی داوە. خاااۆ زۆر ئاساااانا دەکااار  تاااۆوشاااتنەکە ڕوکاااردەی ک
 ژوورەکەت بێئەوەی کەسیش هەستی پێرردبیا دەرچوو بیت."

 "ئەمەیان شتێری ب  واتایە! فاش  هیچ بەڵگەی بە دەستەوە نییە!" -
کات  سۆفی ئەم  سانەی گوت چاوەکانی بە فراوانی زەق بوونەوە: 

 ناااوکەوەکە لە "بەڕێااز النگاادنا ناااوەکەت لەسااەر هاایچ بەڵااگەیەی؟
تەنیشت تەرمەکەدا نووسراوەا دەفتەرەکەی سانیێریش دەڵ  تاۆ لە 
ساەروبەندی کااتی کوشاتنەکەداا لەگەڵ ئەو باووی." ساۆفی کەمێاا  

 ە بەڵاااگەی پێویساااتی لەبەر دەساااات دانوەساااتا. "فاشااا   زیاااااتر ل
 بۆئەوەی بتگر  و لێرۆڵینەوەت لەگەڵدا برا." 

تی بە پارێزەرێرە. "من ئەمەم پێویس الە هیرەوە النگدن هەستی کرد
 نەکردووە."

ساااۆفی ئااااهێری هەڵرێشاااا. "جەناااابی النگااادنا ئەمە تەلەفزیاااۆنێری 
ئەمریری نییە. لە فەڕەنساا  انون پۆلیس دەپارێزی نەوەی تاوانبار. 
بەداخەوەا لەم دۆزەداا ڕای میااااادیاش بەهەناااااد هەڵااااادەگیر . ژای 

شەویسااتی سااانیێر کەسااێری زۆر دیااار و بەرچاااو و بیچمێراای خۆ
پااااریس باااووا کوشتنەکەشااای باااۆ بەیاااانی دەبێاااتە یەکەماااین هەواڵ. 
دەمودەساااتیش فاشااا  دەکەوێاااتە ژیااار گوشاااارا تاااا لێااادوانێ  باااداا 

ە باشتر ب  گومانلێرراوێری لەو کاتەدا لەژێر وا ئەمدەچی بۆ ئەپێش
دەسااتدا باا . خااۆ ئەگەر تااۆ تاوانبااار باای یااان ناااا هەر دەباا  الی 

ە تاااااااا تاوانباااااااارە ڕاساااااااتە ینەکە پۆلیسااااااای دادوەری بمێنیاااااااتەو
 دەدۆزرێتەوە."

النگدن هەستی کرد وەی ئااژەڵێری نێاو  ەفەی وایە. "باشاە باۆچی  -
 ؟"و شتانەم پێدەڵێیتۆ ئەو هەمو

"بەڕێز النگادنا چاونرە باڕوام وایە تاۆ با  تااوانی." ساۆفی هەنادێ   -
دووری ڕووانااایا پاشاااان  چااااوی لە چاوەکاااانی النگااادن کاااردنەوە. 

ئەوەش کە بەشاێری خەتاای مانەا کە تاۆ گیارۆدەی "هەروەها لەبەر 
 کێشە بووی."

رە"؟ ئەوە خەتااای تااۆیەا کە سااانیێر ویسااتوویەتی ماان تااووش و"ببااو -
 برا؟"
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"ساااانیێر هەوڵااای نەداوە تاااۆ تاااووش براااا. ئەمە هەڵەیەی باااوو. ئەو  -
 پەیامەی لەسەر زەویەکە  بۆ من بوو."

یەکااای یەی بە دوای لە خولەکێااا  هەبااوو تاااا  النگاادن پێویساااتی بە
 ردنت لێدەکەم؟ وشتەکان تێبگا. "داوای لێبو

"پەیامەکە بۆ پۆلیس نەبوو. ئەو باۆ منای نووسای باوو. پێماوایە ئەو  -
ەوە شاااتێ  بە خێرایااای برااااا ئەوکاااات پەی بناچاااار باااوو هەماااوو 

نەبردبااووا شااتەکە بە پااۆلیس دەگاااتەوە." سااۆفی کەمێاا  وەساااتا. 
ئەوە نووسیوە تا  مەی بۆ"ژمارە کۆدەدارەکان ب  واتان. سانیێر ئە

تااا لێرااۆڵینەوەکە بااابەتی شاایفرە شراندنیشاای بێتەسااەرا  دڵنیااا باا 
 هەرچی زووە من بەوەی ڕووی داوەا بزان ." ەرخاین ب  لەوەیئ

النگدن هەستی بە خۆی کرد سەرەداوی لێتێگەیشاتنەکەی لەدەسات 
دەرچااووا بەخێااراییش بااۆی کااۆ ناااکرێتەوە. خااۆ ئەگەر سااۆفی نیهااو  

ست داب  یان نەداب ا ئەوا لەم خاڵەدا شتێ  باۆ ئاوەزی خۆی لەدە
دن دەسااترێوەگرتن هەیەا بەنم خااۆ بەالی کەمیاایەوە هەنااووکە النگاا

پ.ی ژنەکە دەیەو  یاااااارمەتی بااااادا.  لەوە تێگەیشاااااتا کە باااااۆچی
. پێاااادەچی ژنەکە بااااڕوای کردباااا ا کە ڕۆبەرت النگاااادن باااادۆزەوە

تا پێی  کەی بۆ بەج  هێشتب ارەسەرپەرشتیارەکە پەڕاوێزە کۆدەد
بااۆ تااۆ  . "بەنم بااۆچی پێتااوایەا پەیااامەکەبڵاا  بااڕۆ النگاادن باادۆزەوە

 نووسراوە؟"
"پیاوە ڤیرتوڤیانەکەا" ژنەکە یەکڵا  ئەم وشاەی لە دەم دەرپەڕیا "  -

الی مان کاارێری دەمێرە ئەم نیگاارە تاایبەتە دەساترارەی داڤینشایا 
ا . ئەمشەویش  ئەو  ئەم نیگارەی بەکارهێناوەا تهەرە خۆشەویستە

 سەرنڵی من بۆ الی خۆی ڕابرێش ."
"دەی کەما  بوەساتە. تاۆ دەڵێای کەوا سەرپەرشاتیارەکە زانیااویێتیا  -

 کە ئەم نیگارەی داڤینشی الی تۆ زۆر خۆشەویستە؟"
 وەازە. "بمباوورە. هەماوو ئەماانە لە شایرئەویش سەرێری بۆ لە اند -

 دەرچوون. ژای سانیێر و من..."
گادنیش دەساتبەج  گاوێی لە ی کاۆخەی تاێرەوتا النەکەدەنگی ئحم

دەنگێری ماتومەلووالنە بووا ڕابردووێری  ئازاربەخشا کە لە پشت 
ئەم وشانەدا ساەرئاو کەوتان. دیاارە ساۆفی و ژای ساانیێر  جاۆرە 
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هەبااووە. النگاادن لە ژنە جااوان و  پەیوەناادیێری تایبەتیااان بەیەکەوە
ە ێڵەکەی بەردەمی ڕاماا بەڵ  ئەوەشی دەزانیا زۆر جاران پیاوحج

گەنج دەگرن.  خاۆ ئەگەر  78بەساڵداچووەکان لە فەڕەنسا دۆستێری
ی لە شێوەکان واش ب ا سۆفی  نیهو "دۆست"ێریش ب ا بە شێوەیە

   ناکاتەوە.لەگەڵ شتەکە تێ
"ئێمە دەساڵە لەیەی دابڕواینا" سۆفی وای گاوت و دەنگیشای وەی   -

ەو کاااتەوە  سااەمان لەگەڵ یەکاادا بەچاارپە باادو ا ناازم بااووەوە. "ل
دووە. ئەمشەویشا کات  بەشای شیفرەشارێن زەنگای باۆ هااتا کرەن

وێااانەی    ئەو کاااوژراوەا ئینڵاااا دوای ئەوەیدرڕابگەیەناااپێااای  تاااا
و دە ە نووسااینەکەی سااەر ناااوکەوەکەم بیناایا تێگەیشاات ا  تەرمەکە

 کە هەوڵی داوە  پەیامێر  بۆ بنێر ."
 نەکە؟" ا"بە هۆی پیاوە ڤیتروڤی -
 نی  ئێس و پی."دوو پیتەکا بەڵ . لەگەڵ هەر -
- "Post Script?)پەڕاوێز؟( " 

 ی ناوەکەی منە.ەسۆفی سەری بادا. "پی ئێس پیتی کورترراو
 "بەنم خۆ تۆ ناوت سۆفی نیهۆیە." -

وری کااااردەوە. "پاااای ئااااێس ئەو نازناااااوی ئەو ژنەکە سااااەیرێری دو
ژنەکە سااوور دەژیاااما پێیااوە بااانگی دەکااردم."  یاادالەگەڵ کاااتەمەا کە

)شااازادە خاااتوون  Princess Sophie هاایهەڵااگەڕا. "پیتەکااان 
 سۆفی(ە."

 النگدن هیچ کاردانەوەی نەبوو.
"دەزان ا شاتەکە گەوجاانەیەا" ئەو وای گاوت. "بەنم  ئەمە سااننێ   -

 بەر لە ئێستا بوو. کات  من هێشتا منداڵ بووم."
 "تۆ هەر لەو کاتەی کییێری بچرۆالنە بوویا دەتناسی؟" -
ا ئیاااااادی چاوەکانیشاااااای لە بەر وە"زۆر باااااااشا" ئەو وەنماااااای دایە -

 ژای سانیێر باپیرەی من بوو."ئاخر هەستوسۆز زە بوونەوە. "
 
 

 ١٤بەندی 
                                                           

78
 بەکار هێناوە. وەگێڕ. مبەر عەشیقەنلێرەدا وشەی دۆستم لەبەرا   
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ی پااا  بنێاااتەوە ەکاااردا بەرلەواوای داو فاشااا "النگااادن لە کاااوێیە؟"  -

 جگەرەکەی دا. دوا  ومیشی لە اژووری فەرماندەییەکە
ا و کاۆلل لە ژووری ئاودەستی پیاوانە." منزم "جەنابا هێشتا هەر  -

 وەنمی دایەوە و ڕەچاوی پرسیارەکەشی کردبوو. 
 خۆی وەرگرتووە." پێویستی هەند  گرژ بووا "پێموایەا کاتی فاش  -

ەکە جی پی ئێسی نماچاوی لە نیشانە کۆلل کاپتنەکە لەسەر شانی 
تەم گااوێی لە سااووڕانەوەی پێیەکااانی بااوو. یش بە ئاسااکااۆللێکااردا 

گاادن بەسااەر براااتەوە. بەخااۆی بچاا  و الن فاشاا  لەبەر ئەوەدابااووا
هەڵااااابەتە ئەو ئاااااامێرە چااااااودێرییە مەودایەکااااای باشااااای داباااااووە 

دایە خاااودی  یئاااازادییەکەیا هەساااتێری سااااختەی خاااۆخەریررردن
ی رراوەکە. النگادن پێویسااتی بەوە باوو بە ئااارەزوویکەساە چاااودێر

 دە خولەکی پێچووە. خۆی بگەڕێتەوە ژوورەکە. لەوکاتەوە تا ئێستا
 .ماوەیەکی زۆر درێیە

 "ئەر  هیچ دەرفەتێ  هەیەا النگدن پێی بزان ؟" فاش  وای پرسی. -
ساااەرێری باااۆ باااادا. "ئاااێمە هێشاااتا ئەو کەمە جاااووڵەی نێاااو  کاااۆلل 

جای شاتا پنتای شاێوەیەکە هێ ژووری پیاوان دەبیناینا  جاووڵەکە بە
ەکە ڕاشاراوانەی هەر لە الیە. لەوانەیە هەسات بە نەسااخی پی ئێسا

رییەکەی باۆ دەرکەوتبا ا تاا ئێساتا برا؟ خۆ ئەگەر خااڵە سووساەکا
 الیدابووا هەوڵی هەنتنیشی دابوو."

 فاشێش سەیری سەماتەکەی دەستی خۆی کرد. "زۆر باشە."
کە زۆر ساە اڵە. ئااخر هەماوو  افاش  خۆی وا دەبینییەوە ششتاێه

. جااران هەستی بە گرژ و توندی کاپنتەکە کردباوو کۆلل شەوەکەا 
دەردەکەوتا کەچای ئەمشاەو فاشا  بای لەبن فشاردا سەرپەڕ و بێ

پێاااااادەچ  بە هەساااااات و نەسااااااتەوە تێااااااوەگنب ا هەروەی ئەوەی 
 بەشێوەیەی  پەیوندەی بە کەسێتی خۆیەوە هەب .

ئاااخر  فاشاا  وای بیاار لێرااردەوە.  کااۆلل ا مااایەی سەرسااامی نیاایە
. لەم دواییااانەدا  تااا دەهااات دەسااتەی  خواخااوای گرتنێراای وا بااوو
دەکانی کراوانەتریاااان لە تااااکتیرە توناااوەزارەت و میااادیا  ڕەخااانەی 

لەگەڵ بالوێزخااااانەی زلیێاااازە  فاشاااا  دەگاااارتا ئاااااخر دەمە اااااڵێی
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ە زەبەالح باااااۆ پێداویساااااتبیانییەکاااااان و داواکردنااااای باااااودجەیەکی 
نەلۆژیااا اسااانی کردبااوون. ئەمشااەویش ئەم تەکتەکنەلۆژیاکااانیا هەر

انی مریرای لەوانەیە ڕەخنەگرەکابانیەا گرتنی کەسایەتیێكی بانی ئە
روت براا کارەکە یارمەتیێری وای فاش  بداا پیشەکەی بۆ چەند دەم

ساڵێری کەمی دیرە بەردەوام ب ا تا ئەوکااتەی  بە پاارەیەکی بااش 
ئەو چەنااااد پێویسااااتی بەو  خااااواش دەزاناااا خانەنشااااین دەکاااار . 

وا لەگااااای بیرکاااااردنەوە ڕاچووباااااوو.  کاااااۆلل ا یە هەیەیخانەنشاااااین
ەناااااد سااااااڵێ  هەماااااوو چ فاشااااا بەنااااادوباوی ئەوە هەباااااووا کە 

دەسااااتمایەکەی لەسااااەر وەبەرهێنااااانی ئەو تەکنۆلۆژیااااا شااااێتانەیە 
زۆر  افاشاااێش ئەو پیااااوە باااووداناااابووا هەمووشااای دۆڕانااادبوو. 

 .لەخۆی ڕازی بوو
م دایە. هەرچەنااادە ساااۆفی نیهاااو بە ئەمشاااەو کااااتی زۆری لەبەردە

وەیەکی سەیر خۆی تێیەڵرێشااا لا  هەر باۆ چەناد سااتێری کەم شێ
تا ئەو ڕۆیشاااتووەا ئیااادی فاشااا  کاااارتی گەمەکردنااای باااوو. ئێسااا

لەدەسااااتدا ماااااون. ئەو هێشااااتا دەبااااوایە بە النگاااادنی بگوتبااااایەا کە 
کە نوسااارابوو. ەنااااوەکەی لە الیەن  ورباااانیەکەوە لەساااەر نااااوکەو

کەمە کاااااردانەوەیەکی  کااااابرای  . هەرپ.ی النگاااادن باااادۆزەرەوە
 ەیخوارد.لە بەرانبەر بەڵگەکەداا بایی خۆی د اییەکەئەمریری

"کاپتن؟" یەک  لە ئاژانەکانی بەڕێاوەبەرایەتی پۆلیسای دادوەری لا   -
باشااترە خااۆت وەنماای ئەم یە وەژوور نووسااینگەکە کەوت. "پێمااوا

تەلەفااااۆنە باااادەیتەوە." ئەو دەسااااری تەلەفااااۆنەکەی  دایەدەساااات و 
 دیار بوو. بە ڕووخسارییەوە یگەرانین
 وای پێگوت. فاش "ئەمە چییە؟"  -
 "دنەنشراکۆدانی لێرنا. "ئەمە بەڕێوەبەری هۆبەی ئاژانەکە برۆک -
 "ئینڵا؟" -
. شاتێری نادروسات لە وەیەساۆفی نیهاو "جەنابا شاتەکە دەرباارەی -

 گۆڕێدایە."
 
 
 



116 

 
 
 
 

 ١٥بەندی 
 

 .وەوئیدی کاتی هات
. هێاازەەکە دابەزیا هەسااتی کاارد بەسااینی کااات  لە ئاااودییە ڕەشاا

ەوە. دەدایمەنە کااراوەکەی مەبااایەکەی هەڵااشاانەی شااەوبایەکەش دا
ەا . ئەو دەیزانااای ئەم ئەرکەی لە پێشااای دایباااای گاااۆڕان هەڵراااراوە

 ز بەکااار بێناا ا هەر بااۆیەشوردەکاااری زیاااتری دەو  لەوەی هێاا
جااااا  هاااااێاڵ. چەکەکەشااااای  دەماااااانچەکەی لەنێاااااو تاااااڕومبێلەکەدا

باااووا  4079و ئاااێس پااای جاااۆری هاااێرلەر کاااۆخ یاااو خۆرێریساااێزدە
 دابووی .  مامۆستاکە

 .خودا جێگەی نابێتەوە چەکی مەرگیێن لە ماڵی
شەودا چۆڵ و هۆڵ بووا  کاتەیئەو کۆشرەی بەردەم کڵێساکە لەم 

کۆشاااری ساااێینت ساااەپنیس  تااااکە گیاااانێری زینااادوو کە لە دووری
جووتە سۆزانیێری هەرزە بوونا جەستەی خۆیان باۆ  بەدی دەکراا

نیاااوە ڕووتەکەیاااان حەزێرااای  گەشاااتیار نماااایش دەکااارد. جەساااتە
ی ختاااووکە دا. خۆزاییاااانەش ئەو  ایشاااە نەی الی ساااینئاشاااانایا

دڕکدارە تونادەی ڕانایا کە دڕکەکاانی لە گۆشاتی ڕانای چە یباوونا 
 ئازاری دەدا. 

ی دەمودەست حەزەکەی ڕەوایەوە. ئاخر بۆ دەساڵ دەچا ا ئەو ئید
بە دڵسۆزی ئیمانەوە تخاوونی هایچ حەزێرای سێرسای نەکەوتاووەا 

دەیزاناای  وربااانی  بااوو. ئەو ڕێگاااکەتەنااانەت دەسااترەڕیش. ئەمەش 
شتی دیارەی  دای داوەا بەنم لە بەرانبەردا زۆر ئۆپیویزۆری بۆ 

ی ڕەبەنااایەتی و ئەوەی لە هەمااوو خااۆگرتنی نەزروەرگرتااۆتەوە. لە
ەا پێدەچوو لە چاو ئەو برسیێتی و برەوێتەو خۆشیێری خۆی دوور
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لەمااوەی زیندانییەکەیادا تووشای هااتبووا هەر  تۆ اندنە سێرسییەی
 لێرراوە.ڕەبەنایەتی گۆڕانێری پێشوازیش نەبوو.  وربانی

کاتەی زیندانی کارا و ڕەوانەی ئانادۆرا  ئێستاا بۆ یەکەمین جار لەو
ەنساااا هەساات دەکااا نیشااتمان تااا ی دەکاااتەوەا رکااراا گەڕاوەتەوە فە

تاۆ یادەوەری سەرکێش لە گیانە ئازادکراوەکەی ساەرهەڵدەدەنەوە. 
ی هێنااایەوە. ئەم خاازمەتەی بیاار خااۆ ا ئەو وای بەلەدایاا  بااوویەوە

 اوانی کوشاتنیش ئەنڵاام باداا هەرئەمڕۆی خوداوەند لێیخواساتا تا
ێنایەکە تاا هەتاایە لە نێاو  وربانیی  باووا ساینی دەیزانای دەبا  نی

 شارێتەوە. دڵیدا ب
ا ی بەرگەگرتناای ئااازارەکەتەسااتپێااوەری بڕوابوونااتا پێااوەری توان

ارچەشاااتن ناااامۆ ئااااخر مامۆساااتاکە وای پێگوتباااوو. ساااینی بە ئاز
ۆ مامۆسااااتاکە نەباااووا هەستیشااای دەکااارد چەنااااد پەرۆشاااە تاااا بااا

لە کردەوەکااانی دڵنیااای کااردۆتەوەا کە لە  بسااەلمێن ا ئەو کەسااەی
 هێزێری بانوە فەرمانی پێرراوە. 

ا" ساینی بە چارپەوە وایگاوتا ئیادی کاری خاوا  دەکەم "ئاخر من
 ڕووی لە دەروازەی کڵێساکە کرد. 

ڕاڕەوی دەروازەکە ئیسااااتێری کااااردا  ەکەیچااااڕلەبەردەم سااااێبەرە 
هەناسااااەیەکی  ااااووڵی هەڵماااایی. تااااا ئەو ساااااتەش هەر بەڕاسااااتی 

 نەیدەزانی چی دەکاا یان لە ژوورەوە چی دێتە پێش.
 دەب  بمان گەیەنێتە دوا ئامانڵمان.ر بەردە کلیلەکە. هە

یە خێوییانەکەی بەرزکردەوەا س  جاران لە  اپیەکەی یدەستە تارما
 دا.

ە داریااانە کەتەکە باااۆ وەی دەرگلەکێااا  دواتااارا چوارچێاااچەناااد خو
 .خڕەخڕە کرانەوە کەوت
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سااۆفی مەڕاق مااابوو ئاااخۆ چەناادی دیاارەی پێاادەچ ا تااا بااۆ فاشاا  
دەرباااارەو ا کە ئەو هێشااااتا لە باڵەخااااانەکە نەچااااۆتەدەر. بینیشاااای 
النگااادن بە تەواوی پەشاااۆکاوەا ساااۆفی ئەوەشااای لەخاااۆی پرسااایا 

وا باااا  ئەویشاااای لە ژووری ئاودەسااااتی پیاااااوان گاااال تااااۆبڵیی ڕە
 داوەتەوە.

 ؟باشە لەوە زیاتر دەبوایە چی  برردبا
ئیاااادی خاااااتوونەکە وێاااانەی تەرمە ڕووتەکەی باااااپیرەیا بەشااااێوە 

ەکە هێنااااایە بەرچاااااوی خااااۆی. ئاااااخر یهەنژانەکەی لەسااااەر زەویاااا
کەچاای پیاااوە مااردووەکە هەمااوو شااتێری سااۆفی بااووا  گارێاا ڕۆژ

ا تاااا ڕادەیەی نەباااۆتە ماااایەی ەپەساااانی ساااۆفیئەمشاااەو ماااایەی ح
نەکە پیااوێری ناامۆ باوو. وخەمناکیشی. ژای سانیێر  ئێستا بۆ خاتو

گی مارتاااداا کە پەیوەندییەکەشااایان لە شاااەوێ  لە شاااەوەکانی ماااان
رازا. بەر لە ئێساااتا دەگەڕایەوەا لەیەی تااا مێااایووەکەی باااۆ دەسااااڵ

. لەمەوبەر دە سااڵ دوو سانن باوو. ئەوکات تەمەنی سۆفی بیستو
دوای دەرچااااوونی لە  زانرااااۆی  سااااۆفی چەنااااد ڕۆژێاااا  پێشااااتر
ە بااااپیرەی لەخەتااادا گااارتا ئەو ئینگلساااتان  دەگەڕایەوەا ئەو شاااەو

بە هەڵە باااووە گەواهیااادەر بەساااەر کەتنێرااای بااااپیرەی کە  شاااەوە
دیاربوو نەدەباوایە بیبینیباایە. ئیادی وێانەی دیامەنەکە تاا ئەمڕۆشای 

 ێدەکا. لەگەڵدا ب  بەئاستەم بڕوای پ
 خۆ ئەگەر هاتبا و بەچاوەکانی خۆم نەمبینیبایە... 

مەوە بەرگەی ئاازاری ئەو  ساانەی گارت زۆر بە شڵەژاوی و شاەر
؛ ساااۆفی هەر کە بااااپیرە هەوڵااای دا  شاااتەکەی باااۆ ڕوون برااااتەوە

. لەمااڵ ییائەوکات و دەستبەج  دوای دیتنی دیامەنەکەا لێیادا و ڕۆ
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کەوتی کردبااووا لە باناا  پێشااتر پاشااە دەرچااووا ئەو بااڕە پااارەیەی
دەری هێناااا و ئەپارتماااانێری بچراااۆڵەی لە گەڵ یەی دوو هااااوڕێی 

ی بینی باۆ هایچ بنیاادەمێری رر  گرت. سۆزی ئەوەشی داا ئەوەبپێ
ەیوەندی پێوە برااتەوە و ەوە. باپیرەشی بێیوودە هەوڵی دا پنەگێڕای

ی یەکد دەپاڕایەوە تراردی بۆ دەناردا لێیو پۆس دەستی پێبگاا نامە
! چاۆن ڕوونراردنەوەیەیببینن بەڵرو شتەکەی بۆ ڕوون برااتەوە.  

سۆفی وەنمی هیچ کاام لەم هەوننەی بااپیرەی نەدایەوەا بەدەر لە 
 یەی تاکە جاریان نەبا ا ئەویاش باۆ ئەوەی  ئاگااداری برااتەوەا کە

چااوی خەڵرادا پەیوەنادی  لەبەر هەرگیز هەوڵی  بینیانەوەی  نەدا و
کاچەکە لەو ڕوونراردنەوەی بااپیرەی دەترساا  پێوە نەکاتەوە. ئااخر

  80موزری لە  ەباحەتەکەی گەورەتر ب . 
 شاااااتێری سەیروساااااەمەرە باااااووا ساااااانیێر هەرگیاااااز کاااااۆڵی نەداا

ی هەر ماونا کە بەردەوام هەنووکەش سۆفی نامەی ئەو دە ساننە
جلەکااانی  بااۆی دەناااردنا هەمووشاای لە نێااو چەکاامەجەی دۆنباای

باا  دڵاای ا رەکەی بنووساار ا ئەوە بااووهەڵگرتااوون. ئەوەی بااۆ باااپی
 نەوەکەی خۆی نەکرد و هیچ تەلەفۆنیشی بۆنەکرد.

 .تا ئەم ئێوارەیە نەب 
کااااات  لە وەنماااای ئااااامێرە خۆتۆمااااارکەرەکەدا پەیااااامی "سااااۆفی؟"  -

. "من زۆر ا دەنگەکەی پەشۆکاوی و پیری پێوە دیاربووجێییشتبوو
تەلەفۆنرردنە  دەمێرە گوێڕایەڵی خواستەکەت بووم... هەرچەندە ئەم

ئازارم دەداا بەنم پێویساتە  ساەت لەگەڵادا بارەم. شاتێری ترسانای 
 ڕووی داوە."

سااااۆفی ئەم ئێااااوارەیە لە ناناااادینەکەی ئەپارتمااااانە پاریسااااییەکەی 
ڕاوەساااتا باااووا کاااات  دوای ئەم هەماااوو سااااننە گاااوێی لە دەنگااای 

. دەنااگە لەسااەرەخۆیەکەا ا مااووچڕکێری پێااداهاتباااپیرەی بااووەوە
 گەڕاندەوە سەر یادەوەری تافی منداڵی. کییەکەی

"سۆفیا ترایە گوێ  لێبگرە." ئەو بە ئینگلیازی دەدواا هەمیشاە کاات   -
ساااۆفی کییێرااای بچراااۆالنە باااوو هەر بە ئینگلیااازی  ساااەی لەگەڵااادا 
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. ەنسای و لە مااڵیش فێارە ئینگلیازی دەبایرلە  وتابخانە فەدەکرد. 
کی یەەۆ هیچ ناام  ت"خۆ تۆ ناب  هەروا تاسەر سەرشێتانە بی. ئەر
تاااا ئێساااتا هەر  چماااامنااات لەو هەماااوو سااااننەدا نەخوێنااادۆتەوە؟ 

تێناگەی؟" کابرا کەمێ  وەستا. "ئاێمە دەبا  جارێا  بەیەکەوە  ساە 
زەنگ  بۆ لۆڤەر باۆ  ئەم ئارەزووەی باپیرەت بێنە دی. برەین. ترایە

لێبااادە. هەر ئێساااتاش. لەو باااڕوایە دام تاااۆ و مااان لە مەترسااایێری 
 ."گەورەدا بین

؟ ئەوە مەترساایسااۆفی چاااوێری لە ئااامێرە خۆتۆمااارکەرەکە کاارد. 
 باسی چی دەکا؟

رتەیەکاااای هەڵچوونااااانەی وخاااااتوون..." دەنگاااای باااااپیرە  ەد"شااااازا -
شااات  لێوەهااااتا ساااۆفی باااۆی دەستنیشاااان نەکااارا. "مااان دەزانااا  

یتەوەا دەشااااازان  ئەوەش باااااووە ماااااایەی لە دەساااااتدانی لێشاااااارد
هەر باۆ ئاسایشارارێزی تاۆ خۆشەویستی تۆ باۆ مانا بەنم ئەمەش 

باااوو. ئێساااتاش تاااۆ دەبااا  ڕاساااتییەکە بزانااای. تراااایەا مااان دەبااا  
 ڕاستییەکە دەربارەی خێزانەکەی تۆ  بڵێ ."

؟ خێازانەکەمسۆفی لە پڕێرەوە گوێی لەدەنگی دڵی خۆی باووەوە.  
سۆفی هێشتا منداڵێری چوار ساننە بووا کە دای  و بااوکی ماردن. 

خااااوڕی وەرگەڕا و تەوژماااای بە ر پردێاااا ەتڕومبێلەکەیااااان لەساااا
لەنێاو تاڕومبێلەکەدا  بردنی. داپیرە و برا بچرۆالنەکەشیڕووبارەکە 

سااااەریان تێاااادا چااااوو. ئیاااادی دەسااااتبەج  سااااەرتاپای ئەناااادامانی 
سۆفی هەند  بۆ سەلماندنی ڕووداوەکەا . نەمانخێزانەکەی سۆفی 

 نامەکانی لە نێو باولەکەیدا هەبوون. ڕۆژپارچە کاغەز و الپەڕەی 
خولیااای حەزێراای  وەڕواننەکراواچااشااێوەیەکی  شااەکانی باااپیرە بەو

! بە شاااێوەیەکی خێااازانەکەمدێااارینەی بە نێاااو ئێساااقانەکانیدا هێناااا. 
ڕاگاااوزەرانەا ساااۆفی وێااانەی ئەو خەونەی هااااتە بەرچااااوا کە زۆر 
جاااران کااات  کییێراای بچرااۆالنە بااووا لە خەوی بێاادار دەکااردەوە:  

بەنم ەوان دەگەڕێنەوە مااڵەوە! شتا هەر لە ژیانە!  ئخێزانەکەم هێ
 ا وێنەکان چوونە خانەی لەبیرچوونەوە.خەونەکەیهەروەی 

 .سۆفیا ئەندامانی خێزانەکەت مردن. ئەوان ئیدی ناگەڕێنەوە ماڵ
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"سااۆفی...ا" دەنگاای باااپیرە بااوو لە ئااامێری خۆوەنماادەرەوە دەهاااتا  -
"ماان ئەو هەمااوو ساااننە چاااوەڕێ  دەکاارد تااا پێاات بڵااێ . چاااوەڕێی 

ە. ماان لە واتێری گونڵاااوم دەکااردا ئیاادی ئێسااتا کاااتەکەی هاااتوساا
یوەنادی  پێاوە بارە. هەر کاتێا  گەڕایەوە مااڵا زەنگا  باۆ ەلۆڤەرم پ

لێدە. من هەموو شەوەکەی لە چاوەڕوانی زەنگای تاۆ دام. دەترسا  
ئەوەندە شت هەیەا  مان لەژێر باری مەترسیدا بین. چونرەهەردووک

 پێویستە بیزانی."
 .کۆتایی هاتپەیامەکە 

لەو بێدەنگیەداا ساۆفی لەبەر هەساترردنی بەو سااتەوەختە لەرزەی 
پەیاامەکەی بااپیرەی خەماڵنادا تەنیاا یەی ئەگەری بە   لێیات. کاتێ

هااااتا ئااااخر هەماااوو شاااتەکەی وەی ڕۆژی ڕووناااای باااۆ  دامێشااار
 ڕۆشن بوو.
 .ئەمە داوە

و ودانە هەوڵااای دەدا بیبینااا . ئەو هەماااووئاشاااررابووا بااااپیرەی بێیااا
شااتێری تااا ی کردبااوەوە. تااا دەهاااتیش بێاازی لە پیاااوەکە دەبااوەوە. 
سااااۆفی مەڕاق ماااااا بەڵرااااو ئەو نەخااااۆش کەوتباااا ا ئیاااادی بە هەر 

لەدوا ساااتەکانیدا سااۆفی ببیناا . خااۆ  شااێوەیەی باا  هەوڵاای داوەا
 ئەگەر واب ا ئەوا هۆشمەندانە بابەتەکەی هەڵبیاردووە. 

 خێزانەکەم.
وانی مااۆزەی لااۆڤەر اودەسااتی پیااائێساتاشا کە لە تاااریری ژووری ئ

گاااوێی لە دەنگااادانەوەی پەیاااامی ئەم ئێاااوارەی وەساااتاوەا ساااۆفی 
ن. یسااۆفیا ئااێمە هەردوکمااان لە مەترساایداباااپیرەی دەبااووەوە.  

 زەنگ  بۆ لێدە.
و وا برااا. سااۆفی پەیوەناادی پێااوە نەکااردەوە. هەر بەنیااازیش نەبااو

ەی بە . باااپیروش بااووەوەتااوبە  ااووڵی  کەچاای ئێسااتاا گومااانەکەی
ی لەنێااااو خااااودی مااااۆزەکەی خااااۆی کەوتااااووە. هەر بە یاااامردوو

 دەستخەتی خۆشی کۆدەکەی لەسەر ناوەکەوەکە نووسیوە.
 . بەڵ  لەمەیاندا هیچ گومانی نەبوو.یەکۆدەکە بۆ کییەکە

وێڕای ئەوەی لە واتای پەیامی باپیرەی نەدەگەیشاتا لا  ساۆفی لە 
ا پەیااامەکە بااۆ سروشااتی کااۆدەکە دڵنیااابووا بەڵگەیەکاای دیاارەیە کەو
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تەڵرردنی مەتەڵەکاان سراوەتەوە. ئاخر مەیلی سۆفی بۆ شایئەو نوو
و شاااراندنی کۆدەکاااان باااۆ گەورەباااوونی ئەو لەگەڵ ژای ساااانیێردا 

لە  پشووی یەکشاەممە بەیەکەوەئای چەندان ڕۆژانی دەگەڕێتەوە. 
مەتەڵیاااان هەڵااادەهێنا و وشاااە تێرچە یاااو و یەکتبڕیوەکاااانی  مااااڵ

 .ەکردنەوەد ڕۆژنامەکانیان پڕ
سااۆفی لە تەمەناای دوازدە ساااڵیداا دەیتااوانی وشااە یەکتربڕیوەکااانی 
ڕۆژناااامەی لۆمۆناااد بە تەنیاااا و بااا  یاااارمەتی کەی پاااڕ برااااتەوەا 
باپیرەشاای فێااری کردبااووا چااۆن وشااە یەکتربڕیااوە ئیگلیزییەکااانا 
هەند  مەتەڵای بیرکااری و کاۆدی ژمارەکاان هەڵبێنا . ساۆفیش بە 

کۆتاییاادا ئەم حەز و خولیااایەی لێبااووە  ووتاادان  ااووتی دەدان. لە 
ی دادوەری پۆلیسااا باااووە یەکااا  لە کۆدەشااارێنەکان و لە پیشاااە و

 نسییەوە دامەزرا.فەرە
ێااز لەو ڕئەمشااەویشا پیشااەی کۆدەشاارێنی لە سااۆفیدا وای لێراارد 

کاااریگەرییەی بگاار  کە باااپیرەی کااۆدەیەکی سااادەی بااۆ بەیەکەوە 
ە نووسایوەا کە ساۆفی گەیاندنی دوو کەسی تەواو ناامۆ بەیەکادیەو

 نیهو و ڕۆبەرت النگدنن.
 ؟بۆپرسیارەکەش  ئەمە بووا 

ا ماااااوەی لە چاوەکاااانی النگدناااادا رباااۆ بەدبەختاااایشا لەو نیگاااا مە 
یش هیچ ایبەدیدەکراا سۆفی هەستی بەوە کردا خودی بابای ئەمریر

ی سااااەبارەت بەوە نیاااایە ئاااااخۆ باااااپیرەیا بااااۆچی ئەم کاااابیرۆکەیە
 ە.وتێوەگنندو زێ دۆدووانەی بەیەکەوە لە 

دیساااان کاااچەکە فشااااری خساااتەوە ساااەر النگااادنا "تاااۆ و بااااپیرەم  -
 نەخشەتان وابووا ئەمشەو یەکدی ببیننا باشە دەربارەی چی؟"

رەکەی ئەو نگاادن حەیااران مااابوو. "ئاااخر سااررتێهەر بەڕاسااتیش ال
رراویشای نەخساتبووە یدیدارەی ڕێرخساتبووا هایچ هۆکاارێری دیار

ئەو گااوێی  اێنەپرساای. ماان وام دانااابووڕووا مناایش  شااتێری وام ل
لێبووەا من موحازەرەیەک  لەسەر هێما بترەرستییەکان لە کاتەدرای 

بااابەتەکە خۆشااحاڵ بااووب ا بە  فەڕەنسای دا هەیەا ئەویااش لەوانەیە
شاااتێری خاااۆش دەبااا  بە یەکەوە شاااتێ   ابێتەوەدباااۆیە بیاااری کااار

 ."و بابەتەکەش بێنینە گۆڕ  بخۆینەوە 
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پووشااااێ  نەدەکااااڕی. پەیوەسااااتییەکەی بە ە زلسااااۆفی ئەمەی بە 
هەموو کەساێری ساەر ئەم زەمیانە  لەرزۆی زانی. ئاخر باپیرەی لە

شتی دەربارەی ئایرۆنە بترەرستییەکان دەزانی. لەوەش پتارا  ازیاتر
ئەو پیاااااوێری خااااۆگر بااااووا نەیدەویساااات هەروا لەگااااۆترە لەگەڵ 

کی زۆر ەکاان برەوێاتە زۆڕبڵێایا مەگەر هاۆیەیپرۆفیسۆرە ئەمریرای
 گرنگی بە دەستەوە نەبا.
وڵی هەڵرێشاااا و ئینڵاااا زیااااتر لەساااەری ساااۆفی هەناساااەیەکی  اااو

ی پێوە کاردووم ڕۆیشت. "باپیرەم ئەم ئێوارەیە بە تەلەفۆن پەیوەند
ندە دایان. و پێیڕاگەیاندووم؛ من و ئەو لەبن باری مەترسیێكی کوشا

 ئایا ئەمە بۆ تۆ هیچ شتێ  دەگەیەن ؟"
ێادەباری. "نەخێارا انی النگدن هەر خەفەتیاان لهەنووکە چاوە شینەک

 کردنی ئەوەی تازە ڕوویدا..."بەنم بە ڕەچاو
سۆفی سەری بۆلە اند. بە لێردانەوەی ڕوداوەکانی ئەمشەوەا شێت 

الی پەناااڵەرە  و نەترساااابا. بە شاااەکەتییەوە بەرەوبااوو گەر هاتباااا 
 بچرۆالنە تەختەکەی کۆتایی ئاودەساتی پیااوان ڕۆیشات و  لەودیاو

دوورا باااۆ  تەونااای ئاگاااادارکردنەوەی ساااەر جاااامی پەناااڵەرەکە باااۆ
دەرەوەی ڕواناااای. ئەوان لەبەرزایااااێرن بەالی کەمیاااایەوە چاااال پاااا  

باااااۆ دیااااامەنە  یەڵرێشاااااانێرەوە نیگاااااای چاوەکاااااانیاخبەرزن. بە ئ
الی دەسااتە چەپیاایەوەا  تەمااومیاویەکەی پاااریس بەرزکااردنەوە. لە

یااااار بااااوو. لەودیااااو دیمەنەکااااانا بااااورجی درەوشاااااوەی ئیهاااال د
استەوڕاستیش تا ی ساەرکەوتن باوو. لەالی دەساتە ڕاستیشایەوە ڕ

ا گااااومبەزە سااااەیر و دڵااااڕفێنەکەی دڵە 81ترەی  مۆنتمااااارتر ولااااو
کە بە بەردی شااااەو داری  سااااری پااااۆلیش کرابااااوو و  اپیاااارۆزەکە

 وشایەوە.ەپیرۆزێتی لێدەدر
 -لێاارەوە لە لەالی ڕۆژئاااوای باااڵی دینۆناادا ڕێگااای گشااتی باااکوور

لەو دیاااو باڵەخاااانەکەیەوەا بە  82کۆشاااری دو کارۆزێااال باشاااووری
دیاااااواری دەرەوەی لاااااۆڤەرەوە نووساااااابوو. زۆر لە خاااااوارەوەش  
کاااروانی کااامیۆنە باربەرەکااانی شااار چاااوەڕوانی گڵۆپداگیرساااانی 
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دەکااارد تاااا بارەکانیاااان بەرەو شاااوێنی دەستنیشاااان  نترافیرەکەیاااا
 دیانت و تڕومبێلەکانیش خەری  بوو ساۆفی شاێ بگوازنەوە. گڵۆپی

 برا.
"من نازان  چی بڵێ ا" دەنگی النگادن باوو لە پشات ساۆفییەوە هاات.  -

رەت  هەوڵیاااداوە شاااتێرمان پێبڵااا . بەداخەوەا هەر ی"ڕاشااراوانە بااااپ
 ئەوەندەم لێیەڵرڕاند."

 بە ڕاسااتگۆیی ئاااوڕی دایەوەا هەسااتی ەنااڵەرەکەوەسااۆفی لەالی پ
هەماااوو . تەناااانەت بەو کاااردداخ خاااواردنی دەنگااای  اااووڵی النگااادن 

  یاااااارمەتی بااااادا.  ەا هێشاااااتا دەیەوهااااااتووگااااارفتەی تووشیشااااای 
ا خااااااتوونەکە وا بیاااااری کاااااردەوەا ئااااااخر مامۆساااااتایەتی لە ئەودا

ڕاپاااااۆرتەکەی پۆلیسااااای دادوەری دەرباااااارەی گوماااااانلێرراوەکەی 
بێزی لەوە دەبێتەوە  ئەمە ئەو پیاوە ئەکادیمییەیەا کەخوێندبووەوە. 

 تێنەگا. ە شتل
 ا سۆفی وای بیرکردەوە.شەمان بەیەکەوە هەیەئێمە ئەم شتە هاوبە

وەی کۆدەشرێنێكا سۆفی ژیانی خاۆی باۆ ئەوە تەرخاان کردباووا 
واتایەکااان دەربیێناا . ئەمشااەویشا میااوانە هەرە داتااا باا   واتااا لە

ۆبەرت النگااادنەا هەرچەنااادە ئەو بزانااا  یاااان نەیزانااا ا ڕباشاااەکەی 
پێیەتااااای.  کە خااااااتوونەکە زۆری پێویسااااات  ازانیاااااارێری وای لەالیە

کە ئەم  . ئااایشااازادەخاتوون سااۆفیا ڕۆبەرت النگاادن باادۆزەرەوە
پەیامەی بااپیرەی چەناد ڕوون و ئاشاررایە؟ ساۆفی لەگەڵ النگدنادا 
پێویستی بە کاتی زیااتر هەباوو. کاتێا  باۆ بیرکاردنەوە. کاتێا  باۆ 
ئەوەی ئەم جۆرە تەلیسمە لێ  بداتەوە. بۆ بەدبەختایش کاتەکەیاان 

 .دەردەچوو ەستد لە
بە نزبوونەوە لە النگدنا ساۆفی  ئەو تااکە ڕۆڵەشای وازی کارد کە 

بێت و بتخااتە ژێار چااوان.  فاش دەیزانیا "لەهەر ساتێردا لەوانەیە 
هەردەبااا  ئێساااتاش  بااا  تاااۆ بااابەمە دەرەوەی مۆزەخاااانەکە.مااان دە

 بڵووڵێین."
 چاوەکانی النگدن زەق و زۆپ کرانەوە. "تۆ دەتەو ا ڕا برەم؟"

ترین شتە بیرەی. خۆ ئەگەر لێبگەڕێی فاش  بتگار  "ئەمەیان زیرەک -
ەنسایدا رو بتخاتە بن چاوانا ئەوا چەندان هەفتە لە گرتووخانەی فە
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لە دەمە اڵەی خۆیان  دەمێنیتەوەا تا پۆلیسی دادوەری و باڵوێزخانە
ئەگەر  دەبنەوەا ئاخۆ دۆزەکەت ببردرێتە بەردەم کاامە دادگاا. بەنم

 ساااو باڵوێزخااانەکە بااڕۆینا ئەوەبەر وئااێمە بتااوانین لێاارە دەرچااین 
دەرفەتای ئەوەماان دەبا   مان و تاۆشو   مەتەکەت دەترارێزوحرو

 بیسەلمێنینا کە فڕت بەسەر کوشتنەکەوە نییە."
 بە  ساااەکەپێااادەچوو النگااادن بە شاااێوەیەکی تەماااومیاویش باااڕوای 

پاسااەوانی چەکااداری لە هەمااوو  فاشاا . "هەر لەبیااری کە! هێناااب نە
مااااۆزەیە داناااااون! تەنااااانەت ئەگەر بەباااا  تە ە دەروازەکااااانی ئەم 

ر دەکااتەوە. تتلێرردنیش دەربچینا هەنتنماان  وڕەکەماان لا  خەسا
یا کە پەیااامەکەی سااەر زەویەکە بااۆ تااۆ ێااتااۆ پێویسااتە بە فاشاا  بڵ

 بووەا ئیدی ناوی منیش لەو  وەی تۆمەتبار نەهاتووە."
دوای  "ماان هەر وادەکەما" سااۆفی بە خێرایاای وای پێگااوتەوەا "بەنم -

ئەوەی تۆ لە نێاو باڵوێزخاانەی ونتە یەکگرتوەکاانی ئەمریراادا بای. 
باڵوێزخااانەکە هەر میلێاا  لێاارەوە دوورەا تڕومبێلەکەشاا  لەو  لە 
دەرەوەی مۆزەکە ڕاگرتاووە. ساەوداکردن لەگەڵ فاشا   وماارێری 

ئەوەیە   فاشاا گەورەیە. ئایااا تااۆش وای نااابینی؟ ئەرکاای ئەمشااەوی 
بااری. تااکە هۆکارێا  کە تاا ئێساتا گارتنەکەی بیسلەمێن ا تۆ تۆمەت

ا دۆزەکەی تۆی هەڵرەساردووەا  هیوای وایە تۆ شتێری نامۆ بارەی
 زتر برا." پ  بەهێ

 متا هەروەی ڕاکردنەکە!""کتو -
ەکەی سۆفی لەنێو بەرکی چاکەتەکەی زەنگای لێادا. یتەلەفۆنە دەستی

 ندەوە.برد و تەلەفۆنەکەی کوژا . ئیدی دەستی بۆلەوانەیە فاش  ب 
"جەنابی النگدن" ئەمەی بە خێراییەکەوە پێگاوتا "مان  پێویساتە دوا  -

ئیدی لەوانەیە تەواوی ئاینادەی تاۆی پێاوە بەناد پرسیارت لێبرەم." 
ەکە  ڕاشاااااراوانە ساااااەلمێنەری . "نووساااااینەکەی ساااااەر زەویبااااا 

بە تایمەکەی ئاێمەی  فاشا رکردنەکەت نییەا کەچای  هێشاتا تۆمەتبا
تۆ بروژەکەی. ئایا تۆ بیرت لە هیچ هۆیەکی  ئەو دڵنیایەکە گوتبووا 

 کە برر  بڕوا بە تاوانباربوونەکەت بێن ؟" ادیرە کردۆتەوە
 النگدن بۆ چەند چرکەیەی بێدەن  بوو. "نەخێرا هیچێریان."
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فاشا  درۆ  ئەمە واتای ئەوە دەگەیەنا اسۆفی ئاهێری پێداهاتەوە. 
دۆزەکە لەم  بۆچیا ساۆفی نەیادەتوانی وێانەکە برێشا ا بەنم دەکا.

خاااڵەدا  ااوڕی بااوو. ڕاسااتییەکە هەر بەوە مااایەوەا کە بێاازو فاشاا  
بڕیاااری داوە ئەمشااەو ڕۆبەرت النگاادن بەهەر نرخێاا  باا  بگاار . 
سۆفیش النگدنی بۆخاۆی پێویسات باووا ئیادی دووڕیانێا  باوو کە 

 سۆفی بە تەنیا بۆ لێردانەوە لۆژیریانەکەی هێشتەوە.
وەکاانی ووێزخاانەی ونتە یەکگرتمن پێویستە النگدن بگەیەنامە باڵ

 . ئەمریرا
ئاگاادارییەکی  تەونەئااوڕێری لە پەناڵەرەکە دایەوەا ساۆفی لەودیاو 

نااازمییەی  ی ڕوانااایا ساااەیری ئەو چااال پااا ساااەر جاااامە تەخاااتەکە
خاااوارەوەی کااارد. خاااۆ ئەگەر لەو بەرزیەدا بااااز بااادەنا لەوانەیە لە 

 باشترین حاڵەتدا  اچی النگدن بشر .
 فی بڕیاری خۆی دابوو.وێڕای ئەمەشا سۆ 

ڕۆبەرت النگااادن بااایەو  ناااا نەیەو ا لەساااەروبەندی ئەوەداباااوو لە 
 لۆڤەر ڕا برا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ١٧بەندی
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بە گومااانەوە  فاشاا "مەبەسااتت چیاایە کە دەڵێاای وەنم ناااداتەوە؟"   -

ەکەی لێاادەدەیا یزەناا  بااۆ تەلەفااۆنە دەسااتیسااەیری کاارد. "خااۆ تااۆ 
 نەکەی پێیە."وانییە؟ ئاخر من دەزان  تەلەفۆ

هەر ئێستا چەند خولەکێا  هەوڵیادا پەیوەنادی بە ساۆفییەوە  کۆلل 
یە ساااەر ی تەلەفااۆنەکەی مردبااا . یااان خسااتبێتبرااا. "لەوانەیە پاااتر

 لەرینەوە."
فاش  دوای ئەوەی تەلەفۆنی لەگەڵ بەڕێوبەری هۆبەی کۆدەشرێن 
کردبووا بێزاری پێوە دیار بوو. دوای ئەوەی دەسری تەلەفۆنەکەی 

بە و داوای لێرردباااوو پەیوەناااادی  کاااۆلل هااااتبووە الی  ,ناااابۆوەدا
تەلەفاااااۆنەکەی پااااا   کاااااۆلل  ساااااۆفی نیهاااااووە براااااا. هەناااااووکەش

گیااراا ئیاادی فاشاا  وەی ئەوەی شااێرێری نێااو  ەفەی باا ا دەوەرنە
 دەچوو. وهەر دەهاتو

 ئەمەی بە کۆلل "ئەر  بۆچی هۆبەی کۆدەشرێن تەلۆفۆنیان کرد؟  -
 ی گوت.سەرچڵیێرەوە بە بەرپرسەکە

هایچ ئاماژەیەکیاان  ائاوڕی لێادایەوە. "باۆ ئەوەی پێماان بڵاێن فاش " -
هاۆ ئەی شاەیتانی   Draconian devilsباۆ ئەوەی نووسارابوو: 

 هۆ چاکی بەستەزمانا نەدۆزراوەتەوە." lame Saintدڕندە و 
 "ئەمە هەموو شتەکە بوو." -
ن بۆ نەخێرا بەڵرو بۆ ئەوەش پێمان بڵێنا کە تازە  ژمارە کۆدەکەیا -

دەرکەوتووەا ژماارە هاوکێشاەی فیبۆنااچییەا بەنم ئەوان گومانیاان 
 هەبوو بەوەیا زنڵیرە ژمارەکە ب  واتا ب ."

خااۆ ئەوان  پێشااتر سااۆفی  هەنااد  سااەری لێتێرچااوو. "بەنم کااۆلل  -
 ناردبوو تا ئەو شتەمان پ  بڵێن." نیهوی ئاژانیان

 سۆفیان نەناردبوو." سەری بادا. "ئەوان فاش  -
 "چی؟" -
بەرەکەا لەساااەر فەرماااانی مااانا ئەو ە" بە گاااوێرەی  ساااەی بەڕێاااو -

هەمااااوو تااااا مەکەی کۆکردبااااووە و ئەو وێاااانەیەی ئااااێمە بۆماااااان 
ناردبوونا نیشانی کارمەندەکانی خۆی دابوو. کاتێریش سۆفی نیهو 
گەیشتبووا چاوێری لە وێانەکەی ساانیێر و کاۆدەکە کردباووا ئینڵاا 
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ینگەکەی جێیێشاتبوو. بەب  ئەوەی هیچیان پا  بڵای یەکساەر نووسا
بەڕێااوبەرەکەش لەسااەر ئەم ڕەفتااارەی هیچاای پێنەگوتبااووا چااونرە 

 ببوو." پەستسۆفی بە شێوەیەکی تەواو بەهۆی وێنەکانەوە 
 "پەست؟ بۆ هیچ کات وێنەی تەرمی مردووی نەبینیون؟" -

فاشاا  بااۆ خولەکێاا  بێاادەن  مااا. "ماان ئەمەم نەدەزاناایا پێاادەچوو 
هاوکااارێری سااۆفی پێاای نەگوتبااووا بەڕێوبەرەکەشاای نەیزانیباا  تااا 

 ئاخر سۆفی نیهو نەوەی ژای سانیێرە."
 هیچ  سەی پ  نەما. کۆلل 

وەبەرەکە گااوتیا هەرگیااز سااۆفی ئەم پەیوەناادییەی بااۆ بااای "بەڕێاا -
نەکاااااردووەا ئەو وایااااادانابوو گاااااوایە لەبەر ئەوە پێااااای نەگوتاااااووەا 

بااااپیرە نااااودارەا ڕەفتاااارێری  نەیویساااتووە بەهاااۆی پەیوەنااادی بەو
 رر ."بەرچاوانەتری لەگەڵدا ب

بە  کااۆلل شااتێری سااەیر نەبااووە کە سااۆفی بە وێنەکااان تێربچاا . 
کە داوا لە ژنێرای گەناج  ائاستەم لەو ڕێرەوتە بەدبەختیە دەگەیشات

خێاازانەکەی    بشاارێندر  کە هاای ئەناادامێری مااردوویێاابراار  کۆد
ا کردارەکەی واتای نەدەگەیاند. "بەنم خۆ ب . لەگەڵ ئەوەشدا هێشت

امەی گوتبااووا کااۆدەکەی ناساایبووەوەا چااونرە بە ئێاا ئەو ڕاشااراوانە
یزبەناادی فیبۆناااچییە. ماان تێناااگەم بااۆچی ویسااتوویەتی ڕژمااارەکە 

ئەوەی بە کەساااایش بڵاااا ا کە کااااۆدی  و باااا  بەباااا  فەرمااااانگەکە
 بڕوا." لێدا و ژمارەکەی دۆزیوەتەوەا

باااۆ ساااەر یەی سااایناریۆ دەچاااوو تاااا ڕووداوە بیاااری تەنیاااا  کاااۆلل 
ەندووەکە لێ  باداتەوە: ساانیێر کاۆدە ژماارەیەکەی باۆ ئەوە پەرەس

رااۆڵێنەوە بااۆ ە نووساایوەا بەڵرااو فاشاا  هانااا بااۆ لێلەسااەر زەویەک
 وکاااات کاااچەکەش  تێااادا ئاگاااادار دەبااا .شااارێن ببااااا ئەەی کۆدهاااۆب

هەرچای باۆ باا ی وێنەکەشاەا ئایاا ساانیێر بەشاێوەیەی لەشاێوەکان 
ۆ ئەگەر واباا ا باشااە ویسااتبێتی پەیوەناادی بە نەوەکەیەوە برااا؟ خاا

 پەیامەکە چی بە كچەکە دەڵ ؟ ئەی بۆ النگدنی هێناوەتە نێو ناوان؟
شاااۆڕبێتەوەا  بیااار و لێرااادانەوەیزیااااتر بەنێاااو  کاااۆلل بەر لەوەی 

مۆزە چۆڵەکە بە دەنگی ئاگادارکردنەوەکە شارێندرا. زەنگای  ئارامی
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کە بە شاااێوەیەی هااااتا وەی ئەوەی لەنێاااو گراناااد ەئاگاااادارکردنەو
 رییەوە ب .گەلە

ردا چاویشاای لەسااەر "ئاگاااداری!" یەکاا  لە ئاژانەکااان وا هاااواری کاا -
وە باااوو. "گراناااد گەلەری! ئاودەساااتی ەی لاااۆڤەرساااەنتەری ئاسایشااا

 پیاوان؟"
 سووڕایەوە. "النگدن لە کوێیە؟" کۆلل الی  بۆ  فاش  -
ئاماژەی بەو پنتە  کۆلل هێشتا هەر لە ژووری ئاودەستی پیاوانە!" " -

الپتااااۆپەکەی خااااۆی کاااارد. ەی سااااەر شاشااااەی چاااااودێری سااااوورە
دەیزانااای  کاااۆلل وشاااەی پەناااڵەرەکەی شاااراندب !" "هەردەبااا  شو

اگرکوژانەوەی ئا هەرچەندە  انونیالنگدن ناتوان  دوور برەوێتەوە. 
بەرزتاار لە پااازدە مەتاار لە  پاریساای داخااوازە جااامی پەنڵەرەکااانی

ن یەکان دەبا  بااۆ دۆخای ئاااگرکوژێنەوە  اابیلی شاارایباڵەخاانە گشاات
باانا بەنم خااۆ دەرچااوون لە نیااۆمی دووەماای مااۆزەی لااۆڤەر بەباا  
یاااارمەتی  اڵااادرمە یاااان شاااتێری وا باااۆ خۆپێاااوە گااارتنا هەوڵێرااای 

گیااا کۆتاایی  خۆکوشتنە. ئاخر لە دیاوی دیارە نە داروبااری لێایە نە
ئاوای باڵی دینۆن بۆ کەوتن جێگەی مەترسییە. هەر ڕاستەوخۆ ڕۆژ

 ی دووسەرەی دەیەکی ڕەق و تەی ئاودەستەکان جالەژێر پەنڵەرە
کە هەر چەناااد  پێیەکااای کەم لە دیاااواری   اکۆشاااری دو کارۆساااێلە

بە حەپەسانەوە چاویشی هەر  کۆلل دەرەوە دوورە. "ئای خودایەا" 
لەسەر شاشەی الپتاۆپەکە باوو. "النگادن بەرەو لێاواری پەناڵەرەکە 

 !"ادەڕو
ەی . بە هەڵرێشاااانی دەماااانچکەوتباااووە جاااووڵە  فاشااا بەنم خاااۆ 

لەسااەر پشااتێنی کەمەریا ئیاادی   Manurhin MR-93جااۆری
 کاپتن بە پەلەپڕوز  لە نووسینگەکە بۆی دەرچوو. 

ش بە وا وڕمااانەوە هەر سااەیری سااەر شاشااەی الپتااۆپەکەیا کااۆللێ
و  کە پێااادەبوو ادەکااارد یساااەیری ئەو پناااتە ساااوورە بچراااۆننەیە

ڕوویدا ا ئێستا گەیشتە لێواری پەنڵەرەکەا ئینڵا شتێ  دەکوژایەوە
کە هاای چاااوەڕوان کااردن نەبااوو. پتاانەکە بااۆ دەرەوەی باڵەخااانەکە 

 جوون.
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؟ ئەو بە ئەوق مانەوە لەبەرخاۆیەوە وای ئەر  ئەوە چی ڕوو دەدا
 ااااااا  تۆ بڵێی  النگدن لەسەر لێوارەکە بازی داب  یانگوت. 

ەکە لە دەرەوەی باڵەخاااانەکە !" کاتێااا   پناااتمیساااای مەسااایا"ئاااای  -
دیاااربوو بااۆ  هەڵسااایە سااەر پاا . ئاماااژەکە  کااۆلل رایەوەا دەبریساا

گەز  لەدەرەوەی باڵەخااانەکە بە دووری دە خولەکێاا  هەژاا پاشااان
 بریسرەی دایەوە.

بە گیاااارۆدەییەوە خەریراااای  کااااۆنترۆڵرردن بااااووا لەسااااەر  کااااۆلل 
داوای نەخشاەی شاە امەکانی  جی پی ئێسشاشەی الپتۆپەکەی بە 

ڵەکەی زووم کرد و هێناایە پاریسی کردا شوێنەکەی پشرنییەوە. خا
 پێشا تا دە اودەق شوێنی پنتە داگیرساوەکەی بۆ دەربرەو . 

 ئیدی پنتەکە لە شوێنی خۆی نەدەجوون.
 چە ی.   دالە شوێنێ  لە نێوەڕاستی جادەی کۆشری دو کارۆسێل

 النگدن بازی دابوو.
 ١٨بەندی 

 
گای فاش  بە خێرایی بەرەو گراند گەلەری غاری داا لەو کاتیش دەن

 بەسەر دەنگی زەنگی ئاگادارییەکە کەوتبوو. کۆلل ڕادیۆی 
دەرەوەی  دەکرد. "من ئامااژەکە لە یهاوار وا کۆلل "ئەو بازی دا!"  -

وەی پەناااڵەرەی ە! لە دەرجاااادەی کۆشاااری دو کارۆساااێل دەبیااان 
. پێموایە میسای مەسیاهیچ ناجووڵ ! ئای  هەر ئاودەستەکە! لەو 

 النگدن هەر ئێستا خۆی کوشت!"
فاشااا  گاااوێی لە  ساااەکان باااووا بەنم بەالی ئەو هااایچ واتایەکیاااان 
نەدەگەیاناااد. ئەو لەساااەر غااااردانەکەی خاااۆی بەردەوام باااوو. ئەو 
ڕاڕەوە پێاادەچوو هەر نەبااڕێتەوە و کۆتااایی نەیەت. کاتێااك بە الی 

ننەکەی  کۆتااایی دا وتااوەکەدا تێاارەڕیا نیگااای بااڕیە سااەرتەرمە کە
 دنەوەکە تا دەهات زیاتر دەبوو.گادارکرالباڵی دینۆن. زەنگی ئا

هاات. "ئەو وا باوو لە ڕادیاۆکەوە نەڕەی دە کاۆلل "بوەستە!" دەنگای  -
 شتا زیندووە. النگدن دەجووڵ !"هێا دەجووڵ ! ئای خودایە

لەسااەر غاااردانەکەی بەردەوام بااووا تااا دەهااات بە شااەنقاوی  فاشاا 
 خێراوە لە کۆتایی داننەکە نزیرتر دەبووەوە. 



131 

ادیاۆکە هااواری ڕهێشاتا هەر لە  کاۆلل ر دەجاووڵ !" "النگدن خێراتا -
دەکااارد. "ئەو بەنااااو کارۆساااێلدا غاااار دەدا. بوەساااتە... خێاااراییەکەی 

 بە خێرایی دەجووڵ !" رزۆرتر بوو. ئەو زۆ
بە پەلەپڕوز  بۆ شوێنەکە هەنگاوی ناا  فاش بە گەیشتنە بەشەکەا 

 دەرگای ئاودەستەکانی بینینا ئینڵا هەر بەغار چوە ناوی.
وۆلرااای تااااۆلریەکەی لێاااارە بە ئاساااتەم لەبەر زەنگاااای ئاگاااااداریەکە 
دەبیسترا. "ئەو هەر دەب   سواری تڕومبێلێا  باووب ! پێماوایە ئەو 

 دایە! من ناتوان  ااااا" لە نێو تڕومبێلێ 
وە غاریااادایە نێاااو اشااا  بە دەماااانچەی ڕووت و لەساااەر پێاااکاااات  ف

ەکە نەدەبیساترا. زەنگای ئاگااداریی لەبەر  کۆلل ئاودەستەکەا دەنگی 
 فاش  بە دووچاوی کراوە و تامەزرۆوە ئەو ناوە هەمووی گەڕا.

ئەو  چۆڵ و هۆڵ بوو. شوێنی دەست لێشۆرینەکە کەسی لێنەبوو. 
وەکانی  چاوەکااااانی فاشاااا  بەرەو پەنااااڵەرە شاااارا بەجاااا  دەساااات

غاریادایە شاوێنە کاراوەکە و ساەیرێری  ئەمسەری ژوورەکەدا گەڕا.
لە هایچ کونێا  دیاار نەباوو. فاشا  ئەوەی لێوارەکەی کرد. النگادن 

نەدەهێنایە بەرچاوی خۆی کە هیچ کەسێ  لێرەوە خاۆی فڕێادابێتە 
خااااوارەوە. بە دڵنیااااایەوە ئەگەر لێاااارەوە کەوتباااا ا ئەوا بەسااااەختی 

 بریندار بووە.
لە  کاۆلل لە کۆتاییدا زەنگی ئاگادارکردنەوەکە ڕاگیراا ئیادی دەنگای 

 بوو.وۆلری تۆلریەکەدا هی گوێلێگرتن 
".... بەرەو باشااااوور دەجااااووڵ ... خێراتاااار... لە شااااوێنی پۆناااات دو  -

 کارۆسێل لە ڕووباری سین پەڕیەوە!"
فاش  ئاوڕێری لە الی دەستە چەپ دایەوە. تاکە کامیۆنێری بااربەر 

گەورەی   ت دو کارۆسااێلا کااامیۆنێری باااربەریلەسااەر پااردی پۆناا
تەوە. ئەو درێاایی دووپااارچە بەرەو باشااوور لە لااۆڤەر دوور دەکەو

 کراوە وابووا سەرەکەی بە چادرێ  ێریسندو  بە شێوەیکامیۆنە 
داپۆشاارابووا لە لەیلااوکێری  ەبە دەچااوو. فاشاا  بە دەرکرێرااردنەکە 
موچڕکێری پێداهات. ئەم کامیۆنە بارهەڵگرەا تەنیاا لەوکااتەی لەبەر 
گڵۆپی سووری ترافیرەکە لەبن پەناڵەرەکە وەساتاوەا هەر ئەوکاات 

 بازی داب . دەب  النگدن
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وای بەخۆی گوتەوە. خۆ النگدن  فاش ا دژوارە یئای چ سەرچڵیێر
 . باشااە ئەگەر  لااۆرییەکەنەیاادەزانی لەباان  سەرپۆشااەکە چاای تێاادایە

ئاسان و پاۆنی بارکردباا؟ ئەگەر چیمەنتاۆ باوایە؟  یاا تەناانەت گەر 
ئەمە شااێتایەتی  اخاشاااکیش بااوایە؟  ئاااخر لەو بەرزیاایە چاال پێاایە

 .؟بوو
دەستە ڕاسات  هاواری کردەوە. "ئەو بە کۆلل سووڕایەوە!"  "پنتەکە -

 بەسەر پردی سێینت پێرێس بایدایەوە!"
ە لە پاااردەکە دەپەڕیەوەا باااووا لاااۆریە باااارهەڵگرەکبە دڵنیااااییەوە وا -

ردبااوەوە و بەرەو پۆناات لەکاااتی شااۆڕبوونەودا خێااراییەکەی کەم ک
وای  فاشاااا ا کەواتە باااااواب پێاااارێس سااااووڕایەوە. دەی سااااێینت 

یرکااااردەوە. مااااایەی سەرسااااوڕمانەا ئەو سااااەیری کاااارد لااااۆریە ب
هەر زوو  کاااۆلل باااارهەڵگرەکە لە پاااێچەکەدا لەبەرچااااوی ون باااوو. 

ی کردبااااووەوەا داوای لێرردبااااوون ەئاگاااااداری ئاژانەکااااانی دەرەو
دەوروبەری لۆڤەر چۆڵ بارەن و تڕومبێلای گەڕۆی بە دوای لاۆریە 

رەکە ئاراساااتەی بەرەکەدا بنێااارنا هەماااوو ئەوەش کاااات  بااااربەرباااا
ڕادیااااۆکە ئاگاااااداری پۆلیسااااەکانی دەکااااردنەوەا وەی  دەگااااۆڕیا بە

 ئەوەی یاری برا وابوو. 
دەیزانااایا لە مااااوەی چەناااد  فاشااا ا ئااااخر گەمەکە کۆتاااایی هاااات

خولەکێ  پیاوەکانی دەگەنە سەر  لۆرییە بارهەڵگرەکە. النگدن هیچ 
 شوێنێری نییە بۆی بچ .

ەستەکە ۆیا لە ژووری ئاودفاش  دەمانچەکەی خستەوە شوێنی خ
ی کرد. "تاڕومبێلەکەم ئاماادە بارەن. کۆللێ هاتەدەر و بە ڕادیۆ بانگی

 دەمەو  کات  دەگیر  لەو  لەسەری ڕاوەستا ب ."
کااات  فاشاا  بە شااوێنی خااۆی بە نێااو داننەکەی گرانااد گەلەرییاادا 

ئاااخۆ النگاادن دوای خااۆ هەڵاادانەکەی  اا اای ئەوە مااارگەڕایەوەا مە
 نا. سەالمەتە یان

 بەنم خۆ ئەو  هیچ لە پرسەکە ناگۆڕ .
 النگدن هەنتا کەواتە تاوانبارە و دەب  بگیر .
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تەنیا هەر پازدە گەز لە دووری ئاودەستەکانەوەا النگادن و ساۆفی 
لە نێااو تاریرااایی گرانااد گەلەری وەسااتابوونا پشااتیان بەو الدیااوارە 

بە ئاساتەم  جیاکەرەوەی ئاودەستەکان لە گەلەرییەکە داباوو. ئەوان
 لە فاشا  بشاارنەوە کاات  بەخۆیان توانیان خۆیا  گرمۆڵە برەن و 

 دەمانچەی ڕووتەوە خۆی بەناو ئاودەستەکەدا کرد.
 ئەم دوا شەست چرکەی دوایی زۆر بوولێڵ بوو.

النگااادن لەنێاااو  ژووری ئاودەساااتی پیااااوان وەساااتا باااووا ئەوەی 
اتێریش چااوی کە نەی کردباووا کا ڕابراڕەترردبوو لە بەر تاوانێ  

باااااووا ئەو تەونە  ساااااۆفی لەساااااەر جاااااامی پەناااااڵەرە تەخاااااتەکە
ئاگااادارکرنەوی سااەر جااامەکەی تااا ی دەکااردەوە. ئینڵااا سااەرێری 

 بەسەر جادەی خوارەودا شۆڕ کردەوە و دووریەکەی دەپێوا.
را" سااۆفی ە"بە نیشااانەئەنگاوتنێری کەمەوەا دەتااوانی لێاارە بچیاایە د -

 وای بە النگدن گوت.
 چاوێری لە پەنڵەرەکە کرد. ە؟ نائاسودەییانەنیشانەگرتنەو

لەو  لە دەرەوەا لەساااااەر جاااااادەکەا لاااااۆریێری باااااارهەڵگری دوو 
بەش) ااااااتیرە و مە تاااااورە( کە هەژدە تاااااایەی لەبنااااادا باااااوو بەرەو 

ن دەهااااات. خیااااوەتێری بەسااااەر ڕووەکەی یاااااەتاااارافیرەکەی ژێرەو
بوو. النگااادن هیاااوای ئیااادی بااااری لاااۆرییەکەی داپۆشااایدادرداباااووا 

کە پێااادەچوو بیاااری  ساااۆفی بیااار لەو شاااتە نەکااااتەوەخواساااتا دە
 لێبراتەوە.

 "سۆفیا هیچ بواری ئەوەی تێدا نیە لەو  باز بدەم اااا" -
 ناو گیرفانت  بدەر ." ی"دەی ئەو پنتە چاودێریە -

کانزایە ەو شات بە وا وڕمانەوەا النگدن دەستی بۆ بەرکی خۆی بارد
یە ساااەلرە دەساااتی دابچراااۆلەکەی دایە دەسااات ساااۆفی. ساااۆفیش 

ەرشااۆکەکە. دەسااتی بەسااەر ڕووە توناادەکەدا سااابوونێری سااەر س
بە ەد ئامێرۆکە چاودێرییەکە با . ئینڵاا  ڕێ هێنا و کونێری تێرردا 

سەلرە سابوونەکەی دایە دسات النگادنا ساۆفیش دەساتی دایە ئەو 
ئاسااااااانە  وڕساااااااەی خاشااااااااکەی ئەو  کە لەژێااااااار  83پە ااااااارەجە

دەنگی نااڕەزایی هەڵبباڕ ا  دەستشۆرەکەدا بوو. بەر لەوەی النگدن
                                                           

83
 پەقرەج: سەتڵ  
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سۆفی غاریدایە الی پەنڵەرەکەا ئینڵا پە رەجەکەی وا بەرزکاردوە 
 بە نێوەڕاستی جامی پەنڵەرەکەی دادا و شراندی.
 ئیدی دەنگی ئاگادارکردنەوەکە گوێی کەڕ دەکرد.

"دەی سااەلرە سااابونەکەم باادەر !" سااۆفی وای هاااوار کااردا دەنگاای  -
 بە ئاستەم  دەبیسترا. لەبەر زەنگی ئاگادارکردنەوەکە 
 النگدن سابوونەکەی دایە دەست.

لەنێااو لەپاای دەسات گاارت و سااێرەی لە جااامە  یساۆفی سااابوونەکە
شااراوەکەی پەنااڵەرەکە گاارتا لااۆریە هەژدە تااایەکە تااا دەهااات لە 

کەمتر لە دە پ  مابۆوەا  ییان نزیرتر دەبووەوە. مەودایەکەخوارەو
ەوە ساااااەلرە ساااااۆفی هەناساااااەیەکی  اااااووڵی هەڵرێشاااااا و بەم شااااا

 سابوونەکەی بۆ سەر لۆریەکە هەڵدا.
لەو کاتەی گڵاۆپی تارافتیرەکە کەسا  باووا  ساابوونەکە غلۆرباووە 

 خوار بۆ سەر باری لۆریەکە.
"پیرۆزەا" سۆفی وای گوتا و النگدنیشی بەرەو الی دەرگا ڕاکێشا.  -

 "تۆ هەر ئێستا  لە مۆزەی لۆڤەر هەنتی."
بە  فاشاااا نا ئەو کاااااتەی  ئەوان لە ئاودەسااااتی پیاااااوان دەرچااااوو

هەڵەداوان بااااااااۆ ئەو  ڕای دەکااااااااردا ئەوان گەیشااااااااتبوونە باااااااان 
 سێبەرەکەی تەنیشت و خۆیان حەشار دا.

  
ئێساااتاش کە زەنگااای ئاگاااادارییەکە دامرکاااایەوەا النگااادن گاااوێی لە 
دەنگااای فااایرە و هاااۆڕنی تڕومبێلەکاااانی پۆلیسااای دادوەری باااووا لە 

فاشااێش خێاارا بااۆی  کااۆڕەوی پااۆلیس.لااۆڤەر دوور دەکەوتاانەوە. 
 تبوو.هێش دەرچووا گراند گەلەری بەج  

 ا لەپشااااتەوە پەیاااایە دیوارێاااا  بااااۆ"لەو  لە دووری پااااازدە مەتاااار -
هەیە." سۆفی  دالێوەدەرچوونێری باری ناچاری لە ناو گراند گەلەری

پاسااەوانەکان ئەو ناااوە جاا    وای بە النگاادن گااوت. "ئێسااتاش کە
 دێڵنا دەتوانین لەوێوە دەربچین."

دن بڕیاری دابوو ئەم شەوە هیچ  سەیەکی دیرە نەکا. ڕوون و النگ
 ئاشررا سۆفی نیهو زۆر لەو زیرەکتر بوو.
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 ١٩بەندی 
 

کڵێساااااااەی  ساااااااێینت ساااااااەپنیسا وەی دەگاااااااوتر  لە هەماااااااوو 
باڵەخانەیەکی پاریسای مێیووێرای سەیروساەمەرەتری هەیە. خاۆی 

کاااااۆنی  یەکیباڵەخاااااانەکە لەساااااەر خاااااانووە وێااااارانەی پەرساااااتگا
ڕۆ نرابااووا تەالرسااازی   84میساارییەکانا خواوەناادە مێاای ئیاازی

سازی کڵێسای نۆتەردام بستی لەسەر شێوە تەالر کە بست بەساکڵێ
 85یبیسامیلرردندروست کراباوو. هەناوانەکەی کااتی خاۆی شاوێنی 

باااوو هەروەهاااا  87و باااۆدلێر 86نی وەی ماااارکیز دە سااااد ادارنااااو
کااااااۆلییە  گااااااۆش بااااااوو.ینی ژن لە ڤیرتااااااۆر هۆجاااااێگەی مااااااارەبڕ

ی بۆخاااااااۆی ناااااااامۆمێیووێرااااااای  ەشاااااااەییانەکەی تەنیشتیشااااااای 
هەروەهاااا جااااری واش هەباااوو شاااوێنەکە پەناگاااای  تۆماااارکردبووا

 نیێنییەکاااانژماااارەیەکی زۆری کاااۆمەڵگە  کۆباااوونەوە نیێنییەکاااانی
 بووە.
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 سەرانشۆکردن.تەعمیدکردن، بیسمیلکردن:   
86

  Maruis de Sade 
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  Boudlelaire 
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ئەمشاااەویش هەنااااوانە ئەشاااارەوت ئاسااااکەی  سااااێینت سااااەپنیس  
باۆ وێنەوارێری زینادووا شا هەروەی گۆڕ مات و بێدەن  بووا تااکە

ی  وداسااای ساااەر لە دیااااربوو هااای بخوورەکاااانی ڕیتاااوێلکااازەکەش 
کااات  ژنەکە ڕینااوێنی بااۆ نێااو هەیااوانەکەدا کااردا  ئێااوارەکە بااووە.

س کاارد. نااڕەحەتی ڕەفتاااری خوشارە  ساااندری ساینی هەسااتی بە
ەبوو.  سینی لەم شتە ئاخر خۆ سینسیش ئەم شتەی پ  سەیر ن

ساارە ساریراتەکەی نااڕەحەت خەرامبەری بە ڕووکەسی ب ڕاهاتبووا
 دەبوو.

 "ئەر  تۆ ئەمریرایی؟" -
"لە فەڕەنسا لەدای  بووما" سینی وای وەنم دایەوە. " ئیشیش  لە  -

 ئیسرانیایەا هەنووکەش لە ئەمریرا دەخوێن ."
ندرین ژنێری بچراۆڵەی دوو اندرین سەری بۆ لە اند. ساخوشرە س

 چاو ئارام بوو. 
 ینت سەپنیست نەبینیوە؟"ێڵێسای س"تۆ هەرگیز ک -
 نێ  ب ."ا"من تێدەگەم  ئەمەیان خەریرە لەخودی خۆیدا وەی تاو -
 "کڵێساکە لە ڕۆژدا زۆر جوانتر دیارە." -
ئەم شاەو  ا"من لەوە دڵنیام. لەگەڵ ئەوشداا من زۆر سوپاسگوزارم -

 و بیبینی کڵێساکەم پێبدەی." دەرفەتی هاتنە ژوور
تاااۆ لێراااردم. وادیاااارە تاااۆ بااارادەری "بااااوکەش  هەماااان داوای باااۆ  -

 هەن." دەستڕۆیشتووت
 سینی وای بیرکردەوە. اوای کە چەند غەریب حاڵی

دوای خوشرە ساندرین بەنێو هەیوانەکەدا دەڕۆیشاتا  ئەو بە ات ک
و دیااوار سااەری  وەکااانی سااەر دارالە نەبااوونی تااابلۆ و شااتە ڕاز

 ویهەمااوکە ئەو  اسااوڕما. ئاااخر بە پااێچەوانەی کڵێسااای نااۆتەردام
ا ئەو تااابلۆ دیااوارییە  ەشااەنگانە و کاااری دەسااتی بااوو وەەنااداڕاز

و  ر و داری گەرما کەچااااااای ئەم کڵێساااااااایە ساردوساااااااڕباااااااریقەدا
کاااتەدرا وشااروبرینگەکانی  ا ئەمەشیوارەکانیشاای ڕەق و ڕووتااند

. نەبااوونی دیرااۆر لە نێااو کڵێساااکەدا وای یاااد ەئیساارانیای هێنااایەو
 یشکاااتێرا بااارەی خااۆی دیااار باا ە ەبەتاار لە  ناااوەوەی  لێرردبااوو 
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بڕیا وای دەزانی هەڵبنمیچە  وچەکە زەبەالحەکە  بۆسینی نیگای 
 بن دانیشتووە.والەژێر کەشتێیكی سەر
تی ەشاااکاااردەوە. ئااااخر خاااۆ کرا ئەو وای بیوێنەیەکااای تەواومەیاااار

.  ەتاهەتایە بەسەریاندا وەردەگەڕدەستەی برایەتیش خەریرە بۆ ه
 .باااۆ ڕاپەڕانااادنی کاااارەکەی دەکااارد زۆربە پەرۆشااایێری  هەساااتی

تەواوی  سااینی خوازیااار بااوو خوشاارە ساااندرین ڕێااگەی پێباادا بە
کارەکەی خۆی برا.  خوشرەکە ژنێری وردیلە باووا زۆر بەئاساانی 

زۆر  تااادەیتااوانی بەسااەریدا زاڵ باا ا بەنم خااۆ ئەو سااۆزی دابااوو 
بەرگاای  ئەو ژنااێرە بەزەبروزەناا  بەکااار نەهێناا .  ار کااناچااار نە

کڵێسەکەی  دەستەی برایەتی اوەا خۆ خەتای ئەویش نییەەشەیەتی ە
نااکر    ئااخربەردەکلیلەکە هەڵبیاردووە.  ئەویان بۆ لێشاردنەوەی

 ئەو لەسەر تاوانی کەسانی دیرە سزا بدر .
 تۆم بەو شەوە لە خەو کرد." "خوشرە من دڵگران بووم کە -
س تاااۆ باااۆ مااااوەیەکی کاااورت لە پااااری هااایچ شاااێوەیەی. "نەخێااار بە -

نی ساااێین ساااەپنیس نەکەی. ئەر  تاااۆ ردا. نااااب   ساااەەوەدەمێنااای
 حەزت زیاتر بە تەالرسازی کڵێساکەوە هەیە یان بە مێیوویەکەی؟"

 بە الیەنە ڕۆحییەکەی کڵێساکەدا یە." "لەڕاستیداا حەزی من -
وتان   بۆ کرد. "ئەمە هەر بەخاۆی با یژنەکە پێرەنینێری خۆشییانە

 مااان  باازان  ئاااخۆ  گەڕانەکەدەردەکەو . سااووی و ئاسااان  ویساات
 لەکوێیەوە دەست پێبرا."
گەکە گیاار ینچاوەکااانی خااۆی لەسااەر  وربااا اسااینی هەسااتی کاارد

ر لەگەڵ  دلۆڤان باووی. گەڕان پێویست ناکا. تۆ ئەمشەو زۆبوون. "
 من دەمەو  بەخۆم ئەو ناوە ببین ."

 "ئەوە هەر کێشە نییەا" ژنەکە وای پێگوتا "خۆ من هەر بێدارم." -
یشاااااتن وەساااااتا. ئەوان گەیشاااااتبوونە ساااااەرەتای ڕۆە لی ساااااین

تەختەبەناادە داریاانەکەا  وربااانیگەکەش هەر پااانزە گەزێاا  لەوانەوە 
و زلەکەی وەرساااوڕاندەوە الی  دوور باااوو. ساااینی جەساااتە کەتە
ژنەکە هەنگاوێاااا  بااااۆ پشااااتەوە  اژنە وردیاااالەکە و هەسااااتی کاااارد

د. گەڕایەوە کاااات  ساااەیری نێاااو چااااوە ساااوورەکانی سینسااای کااار
ماان وا ا "خوشاارەا خااۆ ئەگەر بە کەسااێری جاااڕی و زباارم نەزاناای
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ئاسان  بەناو ماڵی خودادا  ەدەم لا  بادەم. سووی و م ولێڕانەهاتو
تەنیا ب   بە امەوەێبەرلەوەی بەو ناوەدا بسووڕئایا ڕێگەم پێدەدەی 

 تا نوێیەکەی خۆم برەم ؟
 لە اەوەتا تۆ لێی دەبیتخوشرە ساندرین دوودڵ بوو. "ئۆوا هەڵبەتە 

 کە ڕادەوەست ."اپشتەوەی کڵێس دیوی
نەکە داناا و ژسینی دەستە نەرم بەنم  وڕسەکەی لەساەر شاانی 

کە  اسەریشاای ناازم کااردەوە. "خوشاارەا ماان هەساات بە خەتااا دەکەم
پێشاااتر تاااۆم لەخەو کاااردووە. خاااۆ ئەگەر داوات لااا  بااارەم لێااارە 

ەی بمێنیاااتەوە ئەوا زەحمەتیێرااای زۆرە. تراااایەا بگەڕێاااوە نااااو جاااێگ
تەنیا ب  و دواتر هەر بەخۆش  لێارە  خۆت. من هەر حەز دەکەم بە

 دەڕۆم."
ژنەکە هەساااتی  بە ناڕەحەتیێااا  کااارد. "ئایاااا دڵنیاااای کە هەسااات بە 

 تەنیایی ناکەی؟"
 هیچ شێوەیەی. چێیی نوێی لە تەنیاییدایە." "بە -
 واب ." ا چۆنت دەو  باە"باش -
 تشااەو سااینی دەسااتی لەسااەر شااانی ژنەکە هەڵگاارت. "خوشاارەا -

 شاد. خودا ئاگادارت ب ."
تااۆش باا ." خوشاارە سااینی بەرەو الی پەییەکااان  "خااوا ئاگااای لە -

باشای  دەرچاوویا دڵنیاابە لەوەی دەرگااکە بە کەوتە ڕ . "ترایە کە
 دابخەی."

دڵنیااااییەوە وا دەکەم." ساااینی ساااەیری کااارد ژنەکە لە  "باشاااە بە -
و لەبەردەم ر کەوت و دیااار نەمااا. ئینڵااا گەڕایەوە ەپەییەکااان بەساا

تەختەبەنااادەکەدا کەوتە کڕناااووش باااردنا هەساااتی کااارد دڕکەکاااانی 
  ایشەکە لە گۆشتی  اچی چە یون و ئازاری دەدەن.

 ....  ئای خودای نازدارا من ئەم کارەی ئەمڕۆم  بۆ تۆ دەکەم
دنە بەر سایەی  ەپەنگی کاۆڕالەکەی ساەر  ورباانگەکەا انخۆخش بە

ەنیا ت بە کە کەادەرە تەرکەدنیابێدەنگی لە  ەلەن خوشرە ساندرین بە
ا پڕێریشەوە ترسێ  لە گیانی پەیدا بوو ڕاما. لە اکڕنووشی بردبوو
 ۆ ساااتەوەختێری ڕاگااوزەریشا ژنەکەادەگیاارا. بااڕبەزەحاامەت پێاای 

نەی کە مااامیاااوانە تەلیساااماوییەکە ببێاااتە ئەو دوژ ااق ماااا لەوەیرمە
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 باا  کەبەو کااارە ڕاب دەباا  ئەمشااەوخااۆ لێیااان ئاگااادار کردبااووەوەا 
اری دا هەر لێاارە لە نێااو ۆیە بڕیااساااننێری دوورودرێاایە دەیرااا. باا

 کااابرایەکە ڵەیەکیوتاریراااییەکەدا بمێنێااتەوە و سااەیری هەمااوو جااو
 برا

 ٢٠بەندی 
 

بەناو  پێدزیلرەیی النگدن و سۆفی لە بەر سێبەرەکە هاتنە دەر و بە
ا بەرەو پەیاایەی دەرچەی داداننە چااۆڵ و هااۆڵەکەی گرانااد گەلەریاا

 اچاری ملیان لێنا.ن
کاتێاااااا  النگاااااادن تەکااااااانی دەداا هەسااااااتی کاااااارد وەی ئەوەی لە 

لە شااااوێنی و  تاااااریرییەکەدا پااااارچەی مەتەڵەکااااان کااااۆ براااااتەوە 
بنێتەوە. ناااوێترین ڕواناااگەی ئەم تەلیسااامە یاااانخۆیاااان داشایساااتەی 

پۆلیساای دادوەری دەیەو  ماان ی کاااپتن ااووڵترین کێشااەکەی بااوو: 
 .  وەی بروژێ  دەربێن 

وە گاااوتیا "فاشااا  هەر ە  تاااۆ پێتاااوایە"ا النگااادن بە چااارپەیەک"ئەر -
 بەخۆی ناوی منی لەسەر ناوکەوەکە نووسیب ؟"

 سۆفی هەر ئاوڕیشی نەدایەوە. "ئەستەمە واب ." -
النگدن ئەوەنادە دڵنیاا نەباوو. "پێادەچی نیاازی ئەو تێوەگننادنی مان 

ە نووسینی ناوی من لەسەر ناوکەوەکب  وەی تاوانبار. لەوانەیە بە 
 دا بدا."کەدۆزە ەیارمەتی ئەو ل

پیتەکاانی  فیبۆنااچی چای لێادەکەی؟"ئەدی ژمارە زنڵیربەنادییەکەی  -
 ئێس و پی؟ هەماوو داڤینشای و هێماکاانی خاوای مێیانە؟  ئەمە هەر

 دەب  باپیرەم نووسیبێتی."
فیات لەگەڵ  توونەکە ڕاست دەکاا. هێماای ڕازەکەالنگدن دەیزانی خا

ڤیتروڤیانەکەا داڤینشیا خوای مێینە و  ئەستێرەی پێنج گۆشەا پیاوە
ژمااارە زنڵیربەناادییەکەی فیبۆناااچی دێااتەوە. هەروەی ئااایرۆنگرافی 

. هەمااووی زۆر تونااد نوساااوهێمااایەکی بەیەکەوە زنڵیاارەپێیاادەڵ ا 
 بەیەکەوە گرێدراوە.

"لەگەڵ زەنگلێاادانی ئەم ئێااوارەیەیا" سااۆفی بااوو وای پێگااوت. "ئەو  -
 . من دڵنیام ئەو پەیاامەی لە لاۆڤەر گوتی کەوا دەیەو  شتێر  پێبڵ
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بەجێییێشااتبووا دوا هەوڵاای بااوو کە شااتێری گاارنگ  پاا  ڕابگەیەناا ا 
 شتێ  ئەو پێیوابووە دەکر  یارمەتی  بدا تا لێی تێبگەم."

 O, Draconian devil! Oh, lameالنگادن نێوچااوانی تێا  ناا. 
saint!  هاااۆ ئەی شاااەیتانی دڕنااادە! هاااۆ چااااکی بەساااتەزمان!( ئەو(
خااااوای بااااوو بتااااوان  لە پەیااااامەکە بگاااااا ئاااااخر پەیااااامەکە بااااۆ خوا

ی. لەو کااتەی باۆ هەردووکیان بووا بۆ ساۆفی و باۆ خاودی خۆیشا
بە وشااااە کۆدەدارەکااااان کەوتا شااااتەکان لە یەکەم جااااار چاااااوی 

خاااراپەوە بااااۆ خراپتاااار ڕۆیشااااتن. ئاااااخر ئەو بااااازدانە ساااااختەیەی  
شاا  بااۆ پەنااڵەرەی ئاودەسااتی پیاااوانا نااابێتە مااایەی یااارمەتی فا

النگدن. بە شێوەیەی لە شاێوەکان ئەو بەگوماان باوو لەوەیا کاات  
ەنسااای ساااابوونەکە و پناااتە چااااودێریەکە دەدۆزنەوەا رپۆلیسااای فە

 میزاجی ڕابواردنیان لەال نەب .
 سۆفی پێیگوت "دەرگەکە زۆر دوور نییە." -
 لەنێو پەیامەکەیدا دایناوەا"ئەر  پێتوایە کە ئەو ژمارەیەی باپیرەت  -

باا  بااۆ تێگەیشااتن لە ڕسااتەکانی دیاارە؟" جارێریااان النگاادن  کلیلێاا 
لەسەر زنڵیارەیەی لە دەستنووساەکانی  باکۆنیاان کااری کردباووا 

و لەسااااەر شااااتێ ( اشااااتەکەش لە ژمااااارەیەکی نە شاااارراو)هەڵرۆڵر
کردنەوەی دێڕەکانی  لە هەر دێڕێری کۆدەکەشدا مەتەڵی پێریاتبووا

 دیرەی تێدا بوو.
لە ژمارەکاان کاردۆتەوە. کاۆ و دابەش و "من هەموو شەوەکە بیرم  -

ڕووی بیرکااارییەوە ژمارەکااان  ئەنڵامەکااان. هاایچ  لێیەڵنەکڕانااد. لە
شیفرەئامێزانەی ب   کی گۆترەکاری داندراون. گەمەیەکیوەیەبە شێ

  "دەرەئەنڵامە.
"هێشااتاشا ئەم ژمااارانە بەشااێری ڕیزبەناادی فیبۆناااچین. ناشاارر    -

 ن."ژمارەکان هەر بە ڕێرەوت داندرا ب
"شتەکە وانییە. بەکارهێنانی ڕیزبەندی فیبۆناچی شاێوازێری دیارەی  -

بااااپیرەم باااوو تاااا ساااەرنڵ  ڕابرێشااا ا هەروەی ئەوەی نووساااینی 
پەیامەکە بە ئینگلیزیا یان جەساتەی خاۆی بە شاێوەیەی هەنژێنا  

ەی کەمااان حەزم پێااای باااووا یااااخود یریەوەی ئەو دەساااترارە هاااون
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ساااتەی خاااۆی. ەساااەر جەدروساااترردنی ئەساااتێرەی پێااانج گۆشاااە ل
 ڕاکێشانی من بوون."هەموو ئەمانە بۆ سەرنڵ

 "ئەر  ئەستێرەی پێنج گۆشەکە شتێ  بۆ تۆ دەگەیەن ؟" -
"بەڵاا . ماان ئەو دەرفەتەم نەبااوو پێاات بڵااێ ا بەنم ئەسااتێرەی پێاانج  -

گۆشااەکە هێمااای تااایبەتی  نێااوان باااپیرە و ماان بااووا ماان هەر بەو 
 88ەمەی کاارتی تارۆتماانوە گەورە بووم. ئێمە باۆ خۆشای گیەهێما

ی ماان هەر ئەسااتێرە پێاانج هەمیشااەش کااارتی ئاماااژەکراو دەکااردا
لەژێاااااار مێاااااازەکەی ەچااااااوو. دڵنیااااااابووما کە ئەو گۆشااااااەکە دەرد

ئەسااتێرە پێاانج گۆشااەکە نااوکتەیەکی بچرااۆلەی  دەیشاااردەوەا بەنم
 خۆشی ئێمە بوو."

؟ ئەوان گەمەی تارۆتیااان کااردووەالنگاادن مااوچڕکێری پێاادا هااات. 
کااارتی سااەدەکانی ناوەڕاسااتی ئیتالیاااییا کە زۆر ساایمبۆلی گەمەی 

بێخااوایی لەخۆگرتبااووا النگاادن لە دەسنووساای کتێبەکەیاادا بەناادێری 
تەواوی بۆ تارۆت تەرخان کردبوو. ناوەکاانی یاارییە بیسات و دوو 

راتاااۆری ژن و ئەساااتێرە پێااانج رکاااارتیەکەا وەی  پاپاااای مێیااانەا ئیم
داا تارۆت داهێنانێری نیێنیاانەی . لە بنەڕەتیشتێدا بووگۆشەییەکەی 

ئەو ئایاااادیۆلۆژیانە بااااووا کڵێسااااە  ەدەغەی کردبااااوون. ئێسااااتاش 
جاااااااۆرایەتی تەلیسااااااامی تاااااااارۆت لەساااااااەر دەساااااااتی فااااااااڵچی و 

 .تەوەوەکانی هاوچەرخ پێمان دەگاەبەختگر
ەنادێری مێیانە ئەساتێرەی پێانج ونیشانەنمای تارۆتی لەبار باۆ خوا

یشاای بەوەکااردا کە سااانێیر رکا النگاادن بیااری لێرااردەوەا دگۆشااەیە
هەنااد  جااار هەر بااۆ خۆشاای نەوەکەی نیشااانەکەی بە فێااڵ لەباان 
مێزەکەدا شاردۆتەوەا ئەساتێرە پێانج گۆشاەییەکە نیشاانە پێراانێری 

 گونڵاوی نێو نوکتەکە بووە.
ئەوان گەیشااااتنە پەیاااایە دەرچااااوونی باااااری ناکاااااوا سااااۆفیش بە 

راااااای ئەسااااااراییەوە دەرگاااااااکەی پاڵاااااادا و کاااااارایەوە. هاااااایچ زەنگێ
. تەنیاااااا دەرگاکاااااانی دەرەوە زەنگااااای لێااااانەدرائاگاااااادارکردنەوەش 

باۆ خاوارەوەبە ئاگادارکردنەوەیان هەبوو. ساۆفی ڕێناوێنی النگادنی 

                                                           
88
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ا باااۆ نیاااۆمی زەوی کاااردا تاااا بۆشااایان کااارا خێااارا ساااەر پەییەکاااان
 دەڕۆیشتن.

"باااپیرەی تااۆا" لە کاتێراادا بە دوای سااۆفیدا تیاای دەڕۆیشااتا النگاادن  -
سای ئەساتێرەی پێانج گۆشاەی باۆ کاردیا ئایاا وای گوتا "کاتێ  با

مەبەساااتی خاااودای مێیااانە باااوو یاااان هەر پاشاااماوەیەکی کڵێساااای 
 کاسۆلیری؟"

بااۆ بااادا. "ماان زیاااتر حەزم بە ماتماتیاا  و ڕێاایەی  سااۆفی سااەری
 ا ڕیزبەندی فیبۆناچیا ئەم جۆرە شتانە هەبوو."PHIخواییا فای 

فااای  PHIالنگاادن سەرسااام بااوو. "باااپیرەت تااۆی فێاارە  ژمااارەی 
 کرد؟"

"بێگوماااان. ڕێااایەی خاااودایی." دەربڕینەکەشااای شاااەرمنانە باااوو. "لە  -
ایی ... خۆت ڕاستیداا ئەو هەر بۆ نوکتەش دەیگوتا من نیمچە  خود

 پیتەکانی ناوەکەم بوو." دەزانیا ئەمەش لەبەر
لە ساااااتەوەختەکەدا پەی بە شااااتەکە باااارد و  منگەیەکاااای  النگاااادن
 لێوەهات.

s-o-PHI-e. 
النگدن تیشارۆی بیرکاردنەوەی  لە پەییەکان دادەبەزیناهێشتا هەر 

. ئەو گەیشاتە ئەو لێتێگەیشاتنەا بەوەی PHIخستە سەر فای خۆی 
مەتەڵەکەی سااااانیێر زیاااااتر بەیەکەوە بەسااااتراوەتەوە لەوەی بااااۆی 

 چووبوو. 
 .داڤینشی... ژمارەکانی فیۆبۆناچی... ئەستێرە پێنج گۆشەییەکە

ەوە بە یەی لە بنەڕەتنە ئەوەندە سەرسوڕهێنەرانەا هەموو ئەم شتا
ووی هونەرەوە بەساترابوونەوەا زۆر جااران ڕوانگەا ڕوانگەی  مێی

باااۆ ئەم باااابەتە تەرخاااان النگااادن چەنااادین وانەی پۆلەکاااانی خاااۆی 
 دەکرد.
PHI 

باۆ ساەردەمی هارڤاارد گەڕایەوەا لەو   اشخانپئەو لە هیرەوە بۆ 
ا" وەسااااتابووا لەبەردەم پااااۆلی "هێمایەتی)ساااایمبۆلیزم( لە هااااونەرد

 ڕەشەکە دەنووسی.رە خۆشەویستەکەی خۆی لەسەر تەختەژما
1.618 
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النگااادن ئااااوڕی لە دەموچااااوی ئەو زەریاااا خوێنااادکارە تاساااەمەندە 
 دایەوە. "ک  لە ئێوە دەتوان  پێمبڵ  ئاخۆ ئەم ژمارەیە چییە؟"

خوێنااادکارێری بەژنااادرێیی بیرکااااریا لە پشاااتەوە دەساااتی خاااۆی 
فاای گااۆ feeە" شتەکەشاای وەی PHIەی بەرزکااردەوە. "ئەمە ژمااار

 کرد.
"ستێتنەرا کاارێری نایاابا" النگادن وای پێگاوتەوە. "هەمووتاان  فاای  -

PHI ".دەبینن 
ەر ئەمەی بەخەنادەوە تێرەنو برەنا" ستێتن PI"ناب  ئەوەش لەگەڵ  -

رزان  پێماان خۆشاە بڵێاێن: فاای مااتیبۆ زیاد کارد. "وەی ئاێمەی مات
PHI  یەیH یش زۆر لەPI ۆزترە "! 

 النگدنیش پێرەنیا بەنم لەو زیاتر کەی پەی بە نوکتەکە نەبرد.
 ئیدی ستێتنەر لە شوێنی خۆی دانیشتەوە.

 -پناات -ا" النگاادن لەسااەری ڕۆیشااتا "یەیPHI"ئەم ژمااارەیە فااای  -
هەشااات لە هاااونەردا ژماااارەیەکی زۆر گااارنگە. کااا  -یەی -شاااەش

 دەتوان  پێمان بڵ  بۆ؟"
رباز برا. "چونرە ژماارەیەکی ستێتنەر ئەم جارەش ویستی خۆی دە -

 زۆر جوانە؟"
 هەمووان پێرەنین.

 PHI"لە ڕاستیداا" النگدن گوتیا "دیسان ستێنتەر ڕاست باوو. فاای  -
 بە گشتی وا دادەندر ا کە جوانترین  ژمارەیە لە گەردووندا."

 پێرەنینەکان لەپڕێرەوە وەستان و ستێنتەریش دڵخۆش بوو. -
 ربێنێاتە ساە دەرساەکەییدی کات  النگادن خەریرای ئەوە باوو سان -

لە زنڵیربەنادییەکەی  PHIشاشەکەا ئەوەی ڕوونراردەوەا کە فاای 
فیبۆناچیا کە لێردانەوەیەکی بەناوبانگی بەیەکاداهاتووەا پەیادابووەا 
ئەمەش وەنەباااااااا  هەر لەبەر ئەوەی کااااااااۆی ژمااااااااارە بەدوایاااااااای 

ەکان یەکساااااانە بە ژماااااارەی پاااااێش خاااااۆیا بەڵراااااو ویەکاااااداهاتو
ردنی  ژماااارە بەدوایااای یەکەکاااان توانساااتێری لەبەرئەوەی دابەشااار

فاای  PHI 1.618سەرساوڕهێنەریان باۆ نزیرباوونەوە لە ژماارەی 
 تێدایە!
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مااااااکێری تەلیسااااامانەی  PHIوێاااااڕای ئەوەی کە وا دیاااااارە  فاااااای  -
ا النگاااااادن ڕووناااااای کااااااردەوە کە  مێشااااااری یەبیرکارییااااااانەی هە

ڕۆڵە بنگەییەکەیەتااای لە  PHIڕاساااتە ینەی پشااات ڕواناااگەی فاااای 
یاااااد لە سروشااااتدا. ڕووەکەکااااانا ئاژەڵەکااااان و نی بونسااااتررددرو

نساااتی ڕەهەنااادییانەی تەناااانەت ئاااادەمیزادیشا هەر هەموویاااان توا
 1بااۆ  PHIژمااارەی فااای  چەسااراوی وایااان لەگەڵ دە اااودە بوونی

 تێدایە.
وای گاوت شوێنێری سروشاتدا هەیەا" النگادن  لە هەموو PHI"فای  -

ئاشااااارراش  شاااااتەکە لە  و گڵۆپەکانیشااااای کوژانااااادنەوە. "ڕوون و
سااانووری ڕێرەوتااای بەزانااادووە و هەر باااۆیە لە دێرزەماااان وایاااان 
دانابووا کە ژماارەکە هەر دەبا  لەالیەن دروساترەری گەردوونەوە 

-شاەش-پنات-رێرخراب . زانایانی سەردەمانی بەرێاش ژماارە یەی
 هەشت بە ڕێیەیەکی خوداییان دانابوو."-یەی

پێشاااەوە  گاااوتی. "مااان لە زی دەی بوەساااتەا" ژنێرااای گەناااج لە ڕێااا -
گیازیش ئەو رێایە رپلەیەکی پێشەوەی خوێندنی بایەلۆجی دام و هە

 یەزدانییەم لە سروشتدا نەبینیوە."
"نا؟" النگدن بە خەندەوە پێیگوتەوەا " ەت لە پەیوەندی نێاوان مێیانە  -

 و نێرینەی هەنگەننێرت کۆڵیوەتەوە؟"
ی نێرینەکانیااان "بە دڵنیاااییەوە. ژمااارەی هەنااگە مێینەکااان زۆر لە هاا -

 زیاترن."
"زۆر ڕاسااتە. ئینڵااا ئایااا دەزاناای ئەگەر ژمااارەی مێینەکااان دابەشاای  -

ی سااەر ئەم جییااانە 89سااەر ژمااارەی نێرینەکانیااانی هەر غەڵێفێاا 
 برەیا هەمیشە هەر هەمان ژمارەت بۆ دەردەچ ؟"

 "ئایا وایە؟" -
 ."PHI"بەڵ  فای  -
 کییەکە دەمی لێبەش بوو. "ڕێی تێناچ !" -
ر نگاادن وەنمای پەالرەکەی دایەوەا بە خەناادەوەش لەسااە"باۆچی!" ال -

دەریایی نیشان دان. "ئەمە  یشاشەکە سنیدی هێلرە شەیتانۆکەیەک
 ەوە؟نسدەنا

                                                           
89

 غەڵێف، ماڵەمێش  
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ا" کااچە خوێناادکارەکەی بااایەلۆژی 90"ئەمە  ااا لەی پااێچ پێچااۆکەدارە -
وای وەنم دایەوە. "زینااااااااااادەوەرێری نەرمااااااااااای  اوغااااااااااادارەا کە 

 ەداا تا سەرئاو برەو ."خانۆچرەکەی سەرپشتی لە هەوا پف د
ۆر ڕاسااتە. ئایااا مەزناادەی ڕێاایەی هەر تیرەیەکاای لااوولرێچی بااۆ ز" -

 ئەوی دیرەی دەکەی؟"
کااچەکە بە نادڵنیااایی سااەیری کاارد و چاویشاای هەر لەسااەر   ااا لە 

 لوولرێچەکە بوو.
-پۆینات -. رێایەی خاودایی. یەیPHIالنگدن ساەرێری باۆ لە اناد. "

 هەشت بۆ یەی.  -یەی-شەش
 ەپەسا.کییەکە ح

النگدن گواستیەوە سەر سنیدێری دیرەا ساەرکە گاوڵەبەڕۆژەیەکی 
نزیااا  کاااردەوە. "تاااۆوی گاااوڵەبەڕۆژە بە لاااوولرێچێری پاااێچەوانەوە 
گەشە دەکا. ئایا ڕێیەی هەر تیرەیەکای ساوڕانەوە باۆ ئەوەی دوای 

 خۆی دەزانی چەندە؟"
  ." یەکێ  وای هەڵیدایPHI"فای  -
خێرایاای ساانید لەسااەر ساانیدی  "تەواوە." النگاادن ئەمڵارەیااان بە -

دەگۆڕیا هەر لە لوولرێچی سنەوبەرا گەنی دارودرەخاتا پاارچەو 
مایشااای هەموویاااان بەگاااوێرەی ڕێااایە نمەگەزا وبە شاااەکانی مێشااا

 سەرسوڕهێنەرەکەی خودایی بوون.
 "ئەمە سەرسوڕهێنەرە!" خوێندکارێ  لەوالوە وا هاواری کرد. -
ە چ پەیوەناااادیێری بە "بەڵاااا ا" یەکێراااای دیاااارەش گااااوتیا "بەنم ئەم -

 هونەرەوە هەیە؟"
"ئاها!" النگادن گاوتیا "خۆشاحاڵ  ئەمەت پرسای."  ئینڵاا سانیدێری  -

ەنگبزڕکاااااوی ڕدیاااارەی هێنااااایە سااااەر شاشااااەکەا دەستنووسااااێری 
پیاااوە -ناااوداری لیۆناااردۆ داڤینشاای نمااایش کااردا پیاااوە ڕووتەکە 

 ا ئەو تەالرساازە91کە بەنااوی ماارکۆی ڤیرتوڤیاوی -ڤیرتوڤیانەکە
بیرتیاایە ڕۆمااانییە کااراوەا کە پەساانی ڕێاایەی خااوایی لە کتێاابەکەی 

 کردبوو.  تەالرسازییەکەخۆی بە ناوی 
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  Nautilus 
91

  Marcus Virtuvius 
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"کەساایش لە داڤینشاای زیاااتر لە بونیااادی یەزدانییااانەی جەسااتەی   -
ئادەمیزاد نەگەیشتبوو. لە ڕاستیدا داڤینشی توێرااری باۆ تەرمەکاان 

ی بنیادەمادا باۆ دەکردا تا  دە اودە ێتی ڕێیەکەی لە بونیاادی ئێسار
دەرباارەو . ئەو یەکەمااین کەی بااووا نیشااانی داا جەسااتەی ماارۆڤ 
کتوماات وەی تەالرێراای خشااتەدار دروسااترراوە کە ڕێاا  هاااتنەوە 

 ."PHI)دەق وەی خۆ هاتنەوە(ی رێیەکەی یەکسانە بە فای 
 هەموو ئەوانەی لە پۆلەکە بوون نیگایەکی گوماناویان تێبڕی.

دن بە داڕساانەوە. "باۆ جااری داد  کە "ئەرێی بڕوام پێناکەن؟" النگا -
ئێااوە دەچاانە گەرماااو و ژێاار دوشا جااۆرە پێوەرێاا  لەگەڵ خۆتااان 

 بەرن."
 یاریرەرێری دووگۆلی لە نێوان ئامادەبوواندا پێرەنین. جووتە

یااان خەسااار کااردا" النگاادن هەر بااۆ ئێااوە نییاایە ئەوانەی نوکتە"ئەوە  -
ەوڵیرای وا بادەن. زیاتر هاندرا. "هەر هەمووتاان. کاوڕان و کچاان. ه

دوورایاای تۆ ەسااەرتان تااا سااەرزەویەکە برێااون. پاشااان ژمااارەکە 
دابەشی سەر ژمارەی ئەو پێوانەییەی لە ناوکتانەوە تا سەر زەوی 

 برەن. ئینڵا بیخەمڵێنن ئاخۆ چ ژمارەیەکتان بۆ دەردەچ ."
نەباا !" یەکاا  لە نوکتەبازەکااان بە بڕوانەکراویشااەوە لە  PHI"فااای  -

  .خۆیەوە هەڵیدای
 -شااەش -پۆیناات -"بەڵاا ا فااایا" النگاادن دووبااارەی کااردەوە. "یەی  -

هەشاات. ئایااا نمااوونەیەکی دیرەتااان دەو ؟ دوورایاای نێااوان  -یەی
 ۆڵتااان و ساااەرپەنڵەتان برێاااونا ئینڵاااا دابەشااا  بااارەنە ساااەر ئەو 
دوورایاایەی نێااوان ئانیشاا  و سااەرپەنڵەتان. دیسااان فااای. یەکێراای 

سااەر زەوی دابەشاای ماااوەی دیاارە؟ دوورایاای کەلەکە)کەمەر( بااۆ 
ئەژنۆ بۆ ساەر زەوی بارە. دیساان هەر فاای. جاومگەی پەنڵەکاانی 
دەسااات و پااا . دابەشاااییەکانی بڕباااڕەی پشااات. فاااای. فاااای. فاااای. 

ئێوە کە دەڕوا پشاری لە ڕێایەی خواییادا  برادەرەکان ا هەر یەی لە
 هەیە."

تەناااانەت لە تاریرییشاااداا النگااادن دەیببینااای هەماااووان حەپەسااااون. 
نا لە هەناوی خاۆی دەکارد. ئااخر ش هەستی بە گەرمێیكی ئاشئەوی

هەر لەبەر ئەوە بااااوو فێااااری دەکااااردن. "برادەرەکااااان ا وەی ئێااااوە 
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دەبیننا پاشاگەردانی ئەم جییانەا سیستمێری لە بندا هەیە. کاتێرش 
ن کە پێیاان لە خشاتی ئەوانەی دێرزەمان  فایاان دۆزیەوەا دڵنیاابوو

هەر باااااۆیە  نگوتاااااووەا ئیااااادیم جییاااااانە هەڵئە بونیاااااادی خاااااودی
سروشاااتیان پەرسااات. مااارۆش تێااادەگا باااۆچی. دەساااتی خاااودا  لە 

ست هەن کە دایارە سروشتدا بەڵگەیەا تا ئەمڕۆشی لەگەڵداب  بترەر
زی لااا  دەگااارن. زۆر لە ئاااێمەش باااۆنە و سروشااات وەی دیااان ڕێااا

ئاهەن  بۆ سروشت دەگێڕن هەروەی بترەرست کردیان و تەنانەت 
ی ئایااار باشااترین نمااوونەیەا جەژنەکەی ی یەکەمااڕۆژناشاازاندر . 

بەهاااااااار... زەوی دەژێیاااااااتەوە تاااااااا بەخشاااااااندایەتی دەربااااااادا. ئەو 
ڕەگداکوتانەی جادووە تەلیسماوییەی ڕێایەی خاوایی لە ساەردەمی 

سااااادە و ساااااکار ڕۆڵاااای  بەرایاااای کاتاااادا نووسااااراوەتەوە. ماااارۆش
سروشاااات وازی دەکاااااا چااااونرە هااااونەریش هەوڵاااای ماااارۆڤە بااااۆ 

نی دەسااااتی داهێنەر)ئافەریاااادەکار(ا ئیاااادی الساااااییرردنەوەی جااااوا
ێااایەی خاااودایی لەم بەشاااەی خوێنااادنەدا ڕدەتاااوانی زۆر نماااوونەی 
 بێنیتە بەرچاوی خۆت."

کااارە هونەرییەکااانی  بااۆ نیااو سااەماتی دیاارە النگاادن چەنااد ساانیدی
و ئەوانی دیرەی نماایش  داڤینشیمایرل ئەنڵیلۆا ئەلبرێخت دورەرا 

رمەناادەکان نیاااز و پەرۆشاایێكی هونە لە بەرهەماای هەریەی لەکااردا 
را. ڕێرخستنی کارەکانیاندا بەدی دەک ێیەی خودایی لەچەسریو بۆ ڕ

تەالرسااازی  النگاادن پەردەی لەسااەر هەبااوونی فااای لە مەوداکااانی
گریراایا هەرەمەکااانی میساار و باڵەخااانەی  92پەرسااتگای پااارتێنۆنی

لە  PHI. فاااااای هەڵااااادایەوەنەتەوە یەکگرتووەکاااااان لە نیویۆرکااااادا 
ادە ڕێرخەرەکاانی ساۆناتەکانی ماۆزارتا ساەمفۆنیای پێنڵەمای بونی

بیتیاااااۆڤنا هەروەی چاااااۆن لە  کارەکاااااانی باااااارتۆیا دێبوسااااای و 
دەردەکەو . ئەم ژماااااارەیەی فاااااای وەی النگاااااادن  93ساااااخوبێرت

یااش بااۆ پێااوانەکردنی دانااانی کلیلەکااانی 94پێیگااوتنا سااترادیهاریوی
 سەر کەمانچە ناودارەکەی داینابوو.
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النگدن وایگوت و بەرەو الی تەختەڕەشەکە چاووا "باا "لە کۆتاییداا"  -
بگەڕێیاانەوە سااەر  هێمایەکااان." ئەو پێاانج هێڵاای سەرنڵڕاکێشاای بااۆ 
دروسترردنی ئەستێرەی پێنج گۆشەی کێشان. "ئەم هێماایە یەکاێرە 

ەی خوێندناادا بیبیاانن. بە م  ۆناااغکە ئێااوە لە الە بەهێزتاارین  نیگااار
پێنج ال ناساراوەا هەروەی وەیەکی فەرمی بە پێنج گۆشەیی یان شێ

چاۆن پێشااینان پێیاان دەگااوتا ئەم هێماایە الی زۆر لە کلتوورەکااان 
لەبەرچاااااوگرتنی هەردوو الیەناااای خااااودایی و جادوویااااانەیە. ئایااااا 

 کەسێ  هەیە پێ  بڵ   بۆ وایە؟"
ستێتنەرا خوێندکارەکەی بیرکاریا دەستی خۆی بڵند کارد. "چاونرە 

برێشااایا هێڵەکاااان خۆیاااان نج خااااڵی ئەگەر تاااۆ ئەساااتێرەیەکی پێااا
تۆماتیریااااانە بەگااااوێرەی ڕێاااایەی خااااودایی دابەش دەباااانە سااااەر ئۆ

 بەشەکانیان."
النگدن هێمایەکی شانازیرێوەکردنی بۆ خوێنادکارەکە کارد. "کاارێری 
نایااااب. بەڵااا ا ڕێااایەی  هێڵااای بەشاااەکان لە ئەساااتێرەی پێااانج الدا 

ابەر هەموویان یەکسانن بە فایا ئەمەش وا لەو هێمایە دەکا ب  ڕکا
ێاایەی خااودایی باا . هەر لەبەر ئەم هااۆیەا ئەسااتێرە پێاانج ڕدەربااڕی 

کە تەواو  اپنااتەکە  هەمیشااە هێمااای جااوانی و تەواومەیاااری بااووە
 لەگەڵ خواوەندی مێینە و مێینەی پیرۆزدا هاتۆتەوە."

 کییەکانی پۆلەکە چاویان لەیەی تروکاند.
اڤینشی نزیا  ا یەی تێبینی دیرەا ئێمە ئەمڕۆ تەنیا لە د"هۆ گەنڵینە -

باااووینەوەا بەنم لە مااااوەی دادێااای خوێندنەکەماناااداا شاااتی زۆرتااار 
تااااااااوتو  دەکەیااااااان. لیۆنااااااااردۆ داڤینشااااااای  خۆتەرخاااااااانرەرێری 
بەڵااگەدارانەی شااێوازەکانی کااۆنی خااوایە مێینەکااان بااووە. بەیااانیش 

کە یەکاااێرە لەهەرە ا  95دوا خاااوانی شاااێوانتاااابلۆیەکی گەچینااای 
ا نماایش تا ئێستا بینیبێتتاانکە  رۆزن بەشداری  مێینەی پیدڵگیرتری
 دەکەین."

"تااۆ گاااڵتە دەکەیا وانیاایە؟" یەکێاا  لە ئامااادەبووان وای گااوت. "ماان  -
 دەربارەی میسایە!" وام زانیوە کە تابلۆکە 
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النگاادن چاااوێری لێااداگرت. "لەوێاادا هێماااگەلی وا لەباان شاااکارەکان  -
 شاردراونەتەوەا هەرگیز پەی پێنابەی."

  
بە سرتەیەکەوەا "چی شااش لە گۆڕێادایە؟ دەی  "دەی خێراا" سۆفی -

 خەریرە دەگەینە ئەو ا خێراکە!"
النگاادن سااەری بەرز کااردەوەا هەسااتی کاارد لە هزرکردنەوەیەکاای 

ا کە لەساااااەر پەییەیەکااااای تەوە. پەی بەوە باااااردرەوە دەگەڕێااااادوو
بەساات ڕاوەسااتاوەا بە هااۆی شاات بۆدەرکەوتنێاا  لە پااڕەوە گااۆد بن

 بوو.
O, Draconian devil! Oh, Lame Saint! 

 سۆفی ئاوڕێری لێدایەوە.
 ا النگدن وای بیرلێرردەوە.خۆ ناکر  ئەوەندە سادە ب 

 بەنم هەڵبەتە خۆ ئەو دەیزانی شتەکە وایە.
ەی فاای و داڤینشای مێشاری هەر لەو  لە هەناوی لۆڤەردا... بە وێن

چااااوەڕواننەکراوا ڵااای دەخاااواردا ئیااادی لەپاااڕ و بەشاااێوەیەکی گینگ
 کۆدەکەی شراند. نڕۆبەرت النگد

- "O,Draconian devil!'" " .ئەو وای گاوتOh, Lame saint!" 
 ئەمە ئاسانترین جۆری کۆدە."

 
سۆفی لە پەیایەی خاوارەوەی ئەو وەساتابووا بە شاڵەژاوی چااوی 

؟ ئاااخر ئەو هەمااوو شااەوەکەی هەر بیااری لە  ێااکۆدتێبااڕی بااوو. 
یەکێرای ری تێدا نەبینایا نەخاسامە  ێوشەکان دەکردەوە و هیچ کۆد

 سادە و ئاسان.
"تااۆ هەر بەخااۆت گوتاات." دەنگاای النگاادن لە خۆشاایان دەلەریەوە. "  -

پێااا  واتاااای دییەکی ڕێروژمارەکاااانی فیبۆنااااچی تەنیاااا بە ڕیزبەنااا
لە ێرااای بەدەساااتەوە دەدەنا دەناااا  هەر حەلەق مە تەواوی خۆیاااان

 ماتماتیرانەیە و بەی."
کاااا. ساااۆفی هااایچ بیرۆکەکااای نەباااوو ئااااخۆ النگااادن باسااای چااای دە

؟ خااتوونەکە دڵنیاابو لەوەی هایچ مەبەساتێری ژمارەکانی فیبۆناچی
رااۆڵینەوەکە وەی هااۆبەی کۆدشاارێن ئەمشااەو لە لێنەبااووەا بەدەر لە
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؟ سۆفی دەساتی ئاخر ژمارەکان مەبەستێری دیرەیان هەیەبگلێن . 
بۆ بەرکی چاکەتەکەی بردەوە و کۆپی وێنەکەی دەرهێناا دیسان لە 

 ایەوە.پەیامەکەی باپیرەی ڕام
13-3-2-21-1-1-8-5 
O, Draconian devil! 

Oh, Lame saint 
 ؟باشە چی دەربارەی ژمارەکان هەیە

"تێیەڵرێشاای ڕیزبەناادییەکەی فیبۆناااچی کلیلااێرەا" النگاادن کە کااۆپی  -
ارەکان نیشانەن بۆ ئەوەی چۆن پەیامەکەی لێوەرگرت و گوتی؛ "ژم

بە ڕێراوپێری ی شرێندر . ئەو ڕیزبەنادییەکەی با ی پەیامەکە بکۆد
باۆ نووساینەکە دروساتە.  ووسیوەا بۆ ئەوەی بڵ  هەمان شتیشنەن

O, Draconian devil! Oh, Lame saint?  ئەم دێاڕانە هایچ
واتایەکیاااااان نیااااایە. ئەوانە زۆر بە ساااااادەیی تەنیاااااا پیتگەلاااااێرن بە 

 ناڕێروپێری داندراون."
ساااۆفی پێویساااتی بە چرکەسااااتێ  باااوو تاااا ئەوەی النگااادن گاااوتیا 

براا ئەمەش تەوسئاساا سادە و ئاسان بوو. "تاۆ پێات وایە  هەرسی 
؟" خاااااتوونەکە لە النگاااادن نزبااااووەوە. 96کەزاماااازییەئەم پەیااااامە.. 

 "هەروەی وشە تێرەنوەکانی ڕۆژنامە؟"
ا هەڵابەت  النگدن دەیتوانی  گومان لەسەر ڕووخساری سۆفی ببین

لێیشاااااااای تێدەگەیشاااااااات. ئاااااااااخر کەسااااااااانێری کەم هەبااااااااوون لە 
ەی پیتەکااان دەگەیشااتنا هەرچەناادە ببااووە شااتێری باا  ڕاسااترردنەو

 پیرۆز بوو. یبایەخی ڕابواردنا ل  مێیووێیری دەوڵەمەندی هێما
ەی ساااەر  وڕسااابوو باااوون بەو 97دەرساااە تەلیساااماویەکانی کابااااال

ڕێااا  دەخساااتنەوە تاااا واتاااایەکی ناااو   لەناااو  پیاااتە میبرییەکانیاااان
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کەزامزی: کاتی خۆی زمانێکی نهێنی نێو فەقێی حوجرەکان بوو، وشەکانیان هەڵدەگێرایەوە، یان   
پیتێکیان بۆ نێوانی هەموو پیتەکانی وشەکان زیاد دەکرد، ئەوسا پیتەکە گەر )ش( بوایە دەیانگوت 

هەر خۆیان کەزامزی بە شینێ، گەر )ق( بووایە، دەیانگوت کەزامزی بە قافێ و هتد.. ئیدی 
ی فەڕەنسی بەکار هێناوە کە هەمان Une anagrammeتێدەگەیشتن. نووسەریش لێرە  وشەی 

واتای جێگۆڕکی بە پیت کردن دەگەیەنێ. منیش بۆ ئەم شوێنە وشەی کەزامزیم  بە گونجاو زانی. 
 وەرگێر.

97
  Kabbala ە زارەکی نەریتێکی تەلیسماوی کۆنینەی جووەکانە بۆ ڕاڤەکردنی تەورات، سەرەتا ب

بووە، دوایی بۆتە شێوازێکی شیتەڵکردن کە ژمارەشی لەخۆ گرتووە، لە سەدەکانی ناوەڕاستیشدا 
 هەرمێنێ باشی پەیداکرد و لەنێو هاسیداییەکان هێشتا شتێکی بەرچاوە. وەرگێڕ.
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دەمی ەنسااایش لە مااااوەی ساااەرربەدەساااتەوە بااادەن. شاااایەکانی فە
ڕێنیسااااااااانس)ڕاچەنین(دا  ئەوەناااااااادە بڕوایااااااااان بە جااااااااادووێتی 
ڕێخستنەوەی پیتەکان هەبووا کارمەندی تایبەتیاان باۆ داناابوون تاا 

ەتیاااان بااادەن. هەڵااابەتە لە شااایرردنەوی بەڵگەناااامە گرنگەکانااادا یارم
پیتەکاااان بە  اماژەیاااان بە خوێناادنی رێرخساااتنەوەیئ ڕۆمانەکااانیش
ars magna ردبوو."هونەرە مەزنەکە" ک 

النگادن تەماشاای ساۆفی کاردا ئیادی چاوەکانیاان بە یەی گەیشاتن. 
ێا  و ڕاسات لەبەر دەمماانەا باۆ ڕ"مەبەستی بااپیرەت زۆر دەماێرە 

ئەو مەبەستەش بایی خاۆی کلیلای هەڵیێناانی مەتەڵەکەی باۆ بەجا  
 هێشتووین."

باا  هاایچ  سااەیەکی دیاارەا النگاادن  ەڵەمێراای لە بەرکاای چاااکەتەکەی 
 ەکانی هەر دێڕێری ڕێرخستنەوە.دەرهێنا و پیت

O, Draconian devil! 
Oh, Lame saint! 

 ڕێرخستنەوە فیتەکە بووە.... 
Leonardo da Vinci! 

The Mona Lisa! 
 لیۆناردۆ داڤینشی!

 مۆنالیزا!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢١بەندی 
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 مۆنا لیزا.

سااۆفی بااۆ چاارکە ساااتێ  بەوەسااتاوی لەسااەر دەرچەی پەیاایەی 
ری  ساااەبارەت بە هەوڵااای دەرچاااوون لە دیاااوارەکەداا هەماااوو شاااتێ

 مۆزەی لۆڤەر فەرامۆش کرد.
هێااادمەگرتنەکەی دەرباااارەی ڕێرخساااتنەوەی پیتەکاااان زۆر ماااایەی 
هەراسااانی بااوو بااۆیا ئاااخر نەیتوانیبااوو کااۆدی پەیااامەکە بشاارێن . 
پسرۆڕێتییەکەی لە بواری شیتەڵرردنەوەی کۆد و مەتەڵە ئاڵۆزەکان 

شەکان هەڵبێن ا کەچی هێشتاش دادی نەدابوو سادەترین گەمەی و
دەبوایە هەر بە خاۆی مەتەڵەکەی بەرچااوی هەڵێناابوایە. ئااخر خاۆ 
لە دوای هەماااوو شاااتێریشا ئەو بە ڕێرخساااتنەوەی پیتەکاااان ناااامۆ 

 نەبووا بەتایبەتی لە زمانی ئینگلیزیدا.
کە هێشااتا کیاایۆڵە بااووا زۆر جاااران باااپیرەی دەیەویساات گەمەی 

تەوە مااڵ تاا ڕێنووسای ئینگلیازییەکەی ڕێرخستنەوەی پیتەکان بیێنێ
پاااا  بەهێااااز برااااا. جارێریااااان وشااااەی هەسااااارەکانی بە ئینگلیاااازی 

(planets باااۆ نووساااای و پێشااای گااااوت کە بیسااات نااااۆ وشااااەی )
سەرنڵڕاکێشاای دیاارەی ئینگلیاازی هەنا بە هەمااان درێاایی وشااەی 
ناااوبراون و لە هەمااان پیتەکااانیش پێریاااتوون. ئیاادی سااۆفی ساا  

رهەنگی ئینگلیزی خەری  بوو تا هەموویانی ڕۆژی ڕەبەق لەگەڵ فە
 دۆزینەوە.

"من ناتوان  ئەوە بێنمە بەرچاوی خۆما" النگدن بوو ساەیری کاۆپی  -
وێاااانەی پەیااااامەکەی دەکاااارد و گااااوتیا "چااااۆن باااااپیرەت لە چەنااااد 

یە ئاااڵۆزەی حینڵەیاای یخااولەکێری سااەرەمەرگداا توانیااوێتی ئەو یااار
 پیتەکان دروست برا."

دەزاناااای و لێتێگەیشتنیشاااای دۆخەکەی  سااااۆفی ڕوونرااااردنەوەکەی
! ئەو ئێساتا باااپیرەی مان دەبااوایە ئەوەم بادیبایە کارد. 98شاەپڕێوتر

پیاااوە یاااریرەرە بە وشااە و ماشااقی  هااونەرا   بیرهاااتەوەا ئەو
کاااااتێریش کە گەنااااج بااااووە خۆشاااای لە داهێنااااان و دۆزیاااانەوەی 
تێرەڵرااردن و رێرخسااتنەوەی پیتەکااان و کاااری ناااوداری هااونەری 
                                                           

98
 شەپڕێوتر: شێواوتر، خراپتر،  



153 

کاااتی خااۆی بااۆ تەرخااان کااردووە. لە ڕاستیشاادا جارێریااان  بینیااوەا 
کارێری پیت تێرەڵرردن و ڕێرخستنەوەیان تووشی گرفتی کردووەا 
ئەوکات سۆفی منداڵێری بچرۆننە بووە. کاتێا  لە الیەن گۆڤاارێری 
ئەمریراااااای دیاااااادارێ  لەگەڵ سااااااانیێر ساااااااز دەکاااااار ا ئەویااااااش  

ری شەشاراڵوو  ێزبوونەوەی خاۆی لە بەرانابەر بازووتنەوەی هاونە
دەربااڕیا سااەرنڵی خراپاای بە جێگااۆڕکێی گەمەی پیتەکااان لەسااەر 

 les Demoisellesشاکارەکەی پیراسۆ بەناوی خانمانی دەڤینیان
d'avignon  دەربڕیباااووا کردباااوویە وێنەیەکااای پیسااای بااا  واتاااای

. لەساەر ئەمە الیەنگرانای vile meaningless doodlesماردوو 
 پیراسۆی ل  پەست بوون.

ی باااپیرەم زۆر لەمێاای باا  جێگااۆڕکێی پیتەکااانی مۆنااالیزای "پێاادەچ -
دروست کردب ا" سۆفی بەدەم ئەم گوتنە نیگای چاوی باڕییە ساەر 

. ئەمشەویش ناچاربوو شتەکە وەی فێڵە کۆدێ  بەکاربێن النگدن. 
دەنگاای باااپیرە لە پشااتەوە بە شااێوەیەی هاااواری بااۆکردا مااوچڕكی 

 پێداهێنا.
 لیۆناردۆ داڤینشی!

 !مۆنالیزا
تۆبڵ  بۆچی دوا وشەکانی ئاماژە بن بۆ تابلۆ بەناوبانگەکەا ساۆفی 
لەو بارەیەوە هیچ بیرۆکەکی نەباووا بەنم دەکارا بیار لەیەی ئەگەر 

 براتەوە. ئەوەش بیرۆکەیەکی هەراسانرەر بوو.
 ...ئەم وشانە دوا وشەی  ئەو نین

تۆبڵێی ئەوەی لەسەر با  ساەردانی مۆناالیزا براا؟ تاۆبڵێی بااپیرەی 
پەیااامێری لەو  بااۆ داناااب ؟ بیاارۆکەکە پێاادەچوو زۆر دروساات باا . 
خۆ دوای هەموو شتێریشا تابلۆ نااودارەکە لە ساالۆنی  دەوڵەتاانا 
کە ژوورە نمایشااااااااااگەیەکی تااااااااااایبەتە و تەنیااااااااااا لە ڕێااااااااااڕەوی 
گراندگەلەریشەوە بۆی دەچ ا هەڵواسراوە. لە ڕاستیداا سۆفی پەی 

ە کااراونەتەوەا هەر بیساات بەوە بااردا ئەو دەرووانەی بااۆ نمایشااگەک
مەترێاا  لەو شااوێنەی باااپیرەی بە مردوویاای لێیاادۆزرایەوەا دوور 

 بوو.
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کەواتە ئەو بەر لە مردنی بە ئاسانی دەیتاوانی ساەردانی مۆناالیزا 
 برا.

سۆفی نیگای گەڕاندەوە سەر دەرچە پەییەی ناچااری و هەساتێری 
ەج  وای بۆ دروست بووا لەساەر دووڕیاانە. ئااخر دەباوایە دەساتب

النگدن لە مۆزەخانەکە بباتە دەر و دەربازی برااا کەچای هەساتێری 
خااۆزایی پێچەوانەشاای بااۆ پەیاادابووا بەوەی هەر لەو  بمێنێااتەوە. 
کاااتێریش سااۆفی یەکەمااین سااەردانی بە منااداڵی بااۆ الباااڵی )دینااۆن( 
هاااتەوە یااادا بەبیااری هاااتەوەا باااپیرەی ڕازێراای هەبااوو لەو  بااۆی 

ی دەگمەنی کەمی وەی بەردەم مۆنالیزای بدرکێن ا ئاخر هەر شوێن
 داڤینشی لەسەر زەوی هەبوونا کە بۆ نیێنێری وا بشێن.

 
"تابلۆکە لەوێیەا کەمێری ماوەا" باپیرەکەی وای بەبن گوێدا چرپانادا  -

دەساااتە بچراااۆالنەکەی ساااۆفی گرتباااووا دوای ساااەماتەکانی دەواما 
 بەنێو مۆزە چۆڵوهۆڵەکەیدا برد.
بااوو. کااات  سااەیری بنماایچە  ەبە و  ئەوکااات سااۆفی شااەش سااانن

ناوکەوە سەرسوڕهێنەرەکەی کرد هەساتێری وا سەرنڵڕاکێشاانەی 
بااۆ نەبااوو. ئاااخر چۆڵوهااۆڵی مااۆزەکە ترساااندیا هەرچەناادە واشاای 
نەکااردا باااپیرەکەی پاا  بزاناا . دانەکااانی تونااد گیرساااندبوونە سااەر 

 یەی و دەستیشی لە دەستی باپیرەی بەردا.
دەوڵەتااانەا"  ئەو کاااتەی لە  ژوورە هەر "ڕێاا  لەسااەرەوە سااالۆنی  -

ناااودارەکەی مااۆزەکە نزیربااوونەوەا باااپیرەی وای گااوت. سااەرباری 
وروژاوییە ڕاشراوییەکەوی باپیرەیا سۆفی دەیەویست بگەڕێاتەوە 
ماڵ. ئاخر کییەکە وێنەی مۆنالیزای لەنێاو کتێباان بینیباووا هیچایش 

مااووان ئەو حەزی لێنەبااوو. لەوەش تێنەدەگەیشااتا ئاااخۆ بااۆچی هە
 هەرایەی لەسەر دەکەن.

"ئەوە زۆر بێزارکەرەا" سۆفی  بە فەڕەنسای و بە منگەمانگەوە وای  -
 گوت.

"هەراسااااانا" ئەو بااااۆی ڕاسااااترردەوە. "فەڕەنساااای لە  وتابخااااانە و  -
 ئینگلیزیش لە ماڵ."

 "لۆڤەر ماڵی من نییە!"  کییەکە بە داڕسانەوە بە فەڕەنسی دوا. -
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ی. "تۆ ڕاسات دەکەی. دەی باا هەر ئەویش بە لەخۆکردنێرەوە پێرەن -
 بۆخۆشی بە فەرەنسی بدوێین."

ساااۆفی گااارژ باااووا لەساااەر ڕۆیشاااتنیش بەردەوام باااوو. کااااتێریش 
گەیشتنە سالۆنی دەوڵەتانا چاوەکاانی ساۆفی بە ژوورە تەناگەکەدا 
گەڕاناادا شااوێنە شااەڕەفمەندەکەی بیناایا سااەنتەری دیااوارەکە بەالی 

رێتێاااا  لە پشاااات جااااامێری دەستەڕاسااااتەوەا لەو  بە تەنیااااا  پۆرت
لەشااااراننەهاتوو دانااااداربوو. باااااپیرە لە نێااااو دەرگەکەدا وەسااااتا و 

 ئاماژەی بۆ نیگارەکە کرد.
"دەی سۆفیا بڕۆ پێش. کەم کەی دەرفەتی وایان دەبا  لەو نازیرە  -

و بەتەنیا لەبەردەمی بوەساتن." ساۆفی تاووڕەیی خاۆی خاواردەوەا 
هەماوو شاتێریش بە هێواشی بەنێو ژوورەکەدا ڕۆیشات. خاۆ دوای 

ئەو دەربااارەی مۆنااالیزای بیسااتبووا لاا  ئێسااتا هەسااتی کاارد وەی 
ئەوەی لە شااااتێری شاااااهانە نزیاااا  دەبێااااتەوە. بەگەیشااااتنە بەردەم 
شووشااە لەشااران نەهاااتووەکەا سااۆفی هەناسااەی خااۆی ڕاگاارت و 

 سەری بەرزکردەوەا بە یەکڵار سەیری کرد.
دڵنیاااییەوە سااۆفی نەیاادەزانی ڕەچاااوی چ هەسااتێ  دەکاااا بەنم بە 

ئەوە نەبااوو کە هەسااتی پێراارد. شااتەکە نەبااووە مااایەی سەرسااامی. 
نەبااااووە مااااایەی کاراگااااازێتیش. ڕووخسااااارە ناااااودارەکە هەروەی 
ئەوەی نێو کتێباان واباوو. کیایەکە لەبەردەمیادا بە بێادەنگی وەساتاا 
هەستێری وای بۆ پەیدا بوو وەی ئەوەی هەمیشە لەو  وەستااب ا 

 بدا.چاوەڕێی شتێ  برا ڕوو
"ئاا ا کەواتە پێاات چااۆنە؟" باااپیرەی وای گەیشااتە پشااتی و بە گوێاادا  -

 چرپاندا "جوانەا بەڵ ؟"
 "ئەوەندە وردیلە؟" -
 سانیێر خەندە گرتی. "تۆش بچووکی و جوانیشی." -

ا کییەکە وای بیرکردەوە. ئااخر ساۆفی ڕ ای لە پارچە من جوان نی 
ی سااوورەکەی و خاڵاادارێتی ڕوومەتاای بااووا هەروەهااا ئەو لە پااۆل

خۆیاادا لە هەمااوو کااوڕە هاوپۆلەکااانی گەورەتاار بااوو. ئاااوڕێری لە 
مۆنالیزا دایەوە و سەرێری بادا. "خۆ لەوەش پۆلرترە کە لە کتێباندا 

 هەیە. دەمووچاوی... تەماوییە."
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 "تەماویا" باپیرەی بە ئینگلیزی بۆی ڕاسترردەوە. -
"تەماویا" سۆفی وای دووباارە کاردەوەا دەشایزانی دەمەتە ێرەیاان  -

 نابڕێتەوە تا وشە نوێیەکەی نێو وشەدانەکە بەکار نەهێن .
ساااافوماتۆا )تێرەڵەیەکاااای  Sfumato"ئەمەش پێیاااادەڵێن شااااێوازی  -

بەرەبەرەیااای ڕەنگەکاااان(ی تابلۆکێشاااان. ئااااخر لیۆنااااردۆ داڤینشااای 
 لەمەیاندا لە هەموو کەی لێزانتر بوو."

هێشاااتاش ساااۆفی حەزی لە تاااابلۆ نەباااوو. "ئەو واپێااادەچ  شاااتێ  
 ... وەی ئەوەی منداڵێ  لە  وتابخانە ڕازێری هەب ."بزان 

باپیرە پێرەنی. "ئەوەش بەشێرە لەوەی کە بۆچی وا ناودارە. خەڵ  
 حەز دەکا ئەوە بخەمڵێنیا  بۆچی زەردەخەنەیەتی."

 "تۆ دەزانی بۆچی پێدەکەن ؟" -
"لەوانەیە." باااپیرە چاااوێری لێااداگرت. "ڕۆژێاا  د  هەمااوو شااتێرت  -

  ."لەبارەیەوە پێدەڵێ
 سۆفی پێیەکی لە زەوی دا. "ئاخر پێمگوتی حەزم لە ڕازوماز نییە!" -
"شازادەخاتوونا" بااپیرە بە خەنادەوە. "ژیاان پڕیەتای لە نیێنای. خاۆ  -

 ناتوان  هەموویان بەسەریەکەوە بزانی."
 

"من دەگەڕێمەوە سەرەوە" سۆفی وای جاڕداا دەنگیشی لە بۆشایی  -
 پەییەکانی دیوارەکەدا سەدای دایەوە.

 "بۆ الی مۆنالیزا؟" النگدنیش لێیررسی. "هەر ئێستا؟" -
سااااااۆفی سااااااەرچڵییەکەی بەهەنااااااد هەڵگرتبااااااوو. "ماااااان برااااااوژە  -

گومااانلێرراوەکە ناای . دەباا  دەرفەتەکەی خااۆم بقااۆزمەوە. پێویسااتە 
 لەوە تێبگەما ئاخۆ باپیرەم هەوڵیداوە چی  پێبڵ ."

 "باشە ئەدی چی دەربارەی باڵوێزخانەکە؟" -
ایەی کااااردا ئاااااخر وای لە النگاااادن کاااارد سااااۆفی هەسااااتی بە خەتاااا

لەدەستی ئەوان هەڵب ا کەچی ئێستا  بیاردەیەکی دیرەی لێگرتووە. 
ئامااااژەیەکی باااۆ پەییەکاااان کاااردا کە دەچاااووە ساااەر دەرگاااایەکی 
ئاسنین. "بە نێاو ئەو دەرگەیەدا باڕۆا ئیادی بە دوای دەرچە نیشاانە 

ئاماااژانە  پڕشاانگدارەکان باارەوە. باااپیرەم مناای بێاارەدا هێناااوە. ئەم
دەتگەیەنااانە دەرگەیەکااای خولخولاااۆکی ساااەالمەت. دەرگەیەکە یەی 
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سەرەیە و بۆ دەرەوە کاراوەتەوە." ساۆفی ساویچی تڕومبێلەکەشای 
ڕادەستی النگدن کرد. "تاڕومبێلەکەم سامارتێری ساوورە لە شاوێنی 
کارمەناادان ڕاگیااراوە. ڕاسااتەوخۆ لەپااێش بەربەسااتەکە. خااۆ دەزاناای 

 زخانەکە؟"چۆن خۆت بگەیەنیتە باڵوێ
النگدن سەری بۆ لە اندا چاویشی لەسەر ساویچەکەی نێاو دەساتی 

 بوو.
"گاااوێبگرەا" ساااۆفی وای پێگاااوت و دەنگیشااای نەرم باااووەوە. "لەو  -

بڕوایەدام بااپیرەم پەیاامێری الی مۆناالیزا باۆ بەجێیێشاتب ا شاتێ ا 
جۆرە مەتەڵێ  وەی ئەوەی ک  کوشاتوویەتی. یاان باۆچی ئاێمە لە 

مان دەبا  خود چی بەسەر خێزانەکەمدا هااتووە. یامەترسی داین." 
 بڕۆم و ببین ."

"بەنم خااۆ ئەگەر ویسااتبێتی پێاات بڵاا  تااۆ لەمەترساای دایا بااۆ لەو  -
کاااتەی دەمااردا سااادە و ساااکار پەیااامێری بااۆ بەجاا  نەدەهێشااتی؟ 

 بۆچی ئەو یارییە وشە ئاڵۆزەیە؟"
ی "هەرچیەی باپیرەم هەوڵی داب  پێ  بڵ ا پێ  وانیە ویساتبێتی کە -

پێاای بزاناا . تەنااانەت پۆلیساایش." ئاشااررا و ڕوون باااپیرەی سااۆفی 
هەماااوو شاااتێری لە توانایااادا هەباااووەا کردوویەتااای تاااا ئامااااژەیەکی 
متماااانەدار بگەیەنێاااتە ساااۆفی. ئەو شاااتەکەی بە کاااۆد باااۆ نووسااایا 
کااۆدەکەش دوو پیااتە نیێنییەکەیشاای تێاادابووا هەروەهااا پێیگوتبااوو 

یەکی هۆشااامەندانەا ئەمەش بە ڕۆبەرت النگااادن بااادۆزێتەوەا ڕێنماااای
لەبەرچاااوگرتنی ئەو هێماناسااە ئەمەریراااییە بااۆ شااراندنی کااۆدەکە. 
"وەی شااتێری نااامۆش دەردەکەو ا" سااۆفی وای بە النگاادن گااوتا 
"پێمااااوایە ئەو دەیەو  بەر لەهاااایچ شااااوێنێری دیاااارە ا بچاااامە الی 

 مۆنالیزا."
 "منیش دێ ." -
گەلەری بە چااۆڵی "نەخێاار! ماان نااازان  ئاااخۆ تااا چەناادی دیاارە گرانااد -

 دەمێنێتەوە. تۆ دەب  بڕۆی."
دیااااااااربوو النگااااااادن دوودڵ باااااااووا وەی ئەوەی الیەنە پرسااااااانییە 
ئەکاااااااادیمییەکەی هەڕەشاااااااەی لێبراااااااا و  دەناااااااگەکەی بەساااااااەر 

 دادەوەرییەکەی زاڵ برا و  بیخاتە بەردەستی فاش .
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"دەی ئێستا بڕۆ." سۆفی ئەمەی بە خەندەیەکی پێزانینانەوە پێگاوت.  -
 نگدنا من لە باڵوێزخانەکەدا دەتبینمەوە.""جەنابی ال

النگااااادنیش بە نااااااڕەحەتی چااااااوێری لێرااااارد. "بە یەی مەرج لەو   -
 دەتبینمەوەا" بە دەنگێری لێبڕاوانە وەنمی دایەوە.

 خاتوونەکەش ئیستێری حەپەساوییانەی بۆکرد. "مەرجەکە چییە؟" -
 "ناب  بە جەنابی النگدن بانگ  برەی." -

خەندەیەکی الوەکی  لەساەر ڕووخسااری سۆفی هەستی بە نیشانە 
النگااادن کاااردا ئەویاااش بە خاااۆی هەساااتی بە خەنااادەکە کاااردەوە. 

 "ڕۆبەرتا بەختێری باش."
 

کااااتێریش النگااادن گەیشاااتە ساااەر دوا پەیااایەی خاااوارەوەا باااۆنێری 
ئاشاااانای تااااۆوی کەتااااان و تااااۆزی پنسااااتەر بەر کەپااااووی کەوت. 

ەکاااان و تیر دەرچاااوونڕاستەوڕاساااتیش نیشاااانە درەوشااااوەکانی 
 ئاماژەیان بۆ  خوارەوە بۆ داننێری دوورودرێی دەکرد.

 النگدن هەنگاوی بەرەو ڕاڕەوەکە نا. 
کەلێاااانە تاااااریرەکەی الی ڕاساااات سااااتۆدیۆی چاااااکرردنەوە بااااووا 
سوپایەی لە کۆتەڵ بە بارستە و  ەبارەی جیاجیااوە دانادرابوون و 
چاااااوەڕێی نۆژەنرردنەوەیااااان دەکاااارد. لەالی دەسااااتە چەپیشااااەوەا 

گدن الباڵی ستۆدیۆی وای دی کە لە پۆلەکانی هاونەری هارڤاارد الن
دەچووا ڕیزێ  ڕاگرا تابلۆا تەبە ە کارتۆنا کەرەستەی چوارچێوەا 

 هێڵی هونەری بینی. 
کااااتێرش بەنااااو ڕاڕەوەکەدا شاااۆڕبۆوەا النگااادن مەراق مااااا لەوەی 
لەهەر ساتێ  لەنێو پێخەفەکەی لە کامبریج لەخەو هەڵبسات . ئااخر 

ماان ای شااەوەکەی هەسااتی بە خەونێراای ناااخۆش دەکاارد. سااەرتاپ
 .خەریرە وەی هەنتووێ ... لەم لۆڤەرە دەردەچ 

هێشاااتاش گەمەی پیتااای زیرەکاااانەی ساااانیێر لە مێشاااری النگدنااادا 
گینگڵاای دەخااواردا النگاادن مەراق مااا ئاااخۆ سااۆفی لەالی مۆنااالیزادا 

وو چی دەدۆزێتەوە... خۆ ئەگەر شتێریش بدۆزێتەوە. سۆفی دڵنیا ب
لەوەی مەبەسااتی باااپیرەی بااووا یەی جاااری دیاارە سااەردانی تااابلۆ 
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نااااودارەکە برااااتەوە. دیااااربوو شااایرردنەوەیەی لەو  هەیەا  ئیااادی 
 النگدن بە کێشەیەکی دژیەی گیرۆدە ببوو.

 .پی. ئێس ڕۆبەرت النگدن بدۆزەرەوە
ئاااااخر سااااانیێر ناااااوی النگاااادنی لەسااااەر ناااااوکەوەکە نووساااایبووا 

ردبااوو بیاادۆزێتەوە. بەنم بااۆچی؟ هەر بااۆ فەرمانیشاای بە سااۆفی ک
 ئەوەی یارمەتی سۆفی لە هەڵێنانی گەمەی پیتەکان بدا؟

 .پێناچ  ئەمە زۆر دروست ب 
خاااۆ لە دوای هەماااوو شاااتێریشا ساااانیێر هااایچ هۆکاااارێری نەباااووا 
پێیوابااوو النگاادن توانسااتێری تایبەتمەناادانەی لە هەڵیێنااانی گەمەی 

.. ێمە هەرگیاز یەکادیمان نەبینیاوەئاخر ئڕێرسختنی پیتەکاندا هەیە. 
لەوەش گرنگتااارا ساااۆفی  لەبارێرااادا باااوو هەر بە خاااۆی مەتەڵااای 
ڕێرخستنەوەی پیتەکان هەڵبێن . ئاخر ئەدی هەر ساۆفی نەباوو با  
دوودڵااای ڕیزبەنااادی فیبۆنااااچی دەستنیشاااان کااارد و ا گەر هاتباااا و 
سااۆفی هەنااد  کاااتی زیاااتری هەبااووایەا هەر بە خۆیشاای کاااۆدی 

 بەب  یارمەتی النگدن دەشراند.پەیامەکەی 
. وا داندرابوو سۆفی بە تای و تەنیا مەتەڵی پیتگۆڕکێرانی هەڵێنابا
النگدن لەپاڕێرەوە هەساتی بەوە دەکارد لەم پرساەدا زیااتر دڵنیاایەا 
کەچااای هێشاااتاش بەرەنڵاااامەکە کەلێنێرااای پێشاااچاوی لە لاااۆژیری 

 کردەوەکەی سانیێر بەج  هێشتووە.
مااااا بەرەو هاااۆڵەکەش شاااۆڕ دەباااۆوە.  ؟ النگااادن مەڕاق بااۆچی مااان

ئەر  بااااااۆچی سااااااانێیری سااااااەرەمەرگ ویسااااااتوویەتی کااااااچە 
خاۆدوورخەرەوەکەی مان بادۆزێتەوە؟ ئایاا ئەوە چیایە کە ساانیێر 

 پێی وابووە من دەیزان ؟
بە ڕاهەژانێری چاوەڕواننەکراوا کەم  وەستا. بە چااوی ماۆللە ەوە 

ەی دەرهێنااا. دەسااتی بااۆ بەرکاای باارد و وێاانە کااۆپیە کۆمریااوتەرییەک
 چاوی لە دوا دێڕی پەیامی سانێر کردەوە.

P.S Find Robert Langdon. 
 پی. ئێس ڕۆبەرت النگدن بدۆزەرەوە.

 پی. ئێس P.S تیشرۆی بیری خستە سەر  دوو پیتەکە: 
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بااۆ ساااتێ  مەتەڵە تااێكەنویە هێمااایەتییەکەی سااانیێر تیشاارۆیەکی 
یەیا ڕووناااای چڕوپااااڕی کەوتەسااااەر. وەی دەنگاااای هەورەتریشااااقە

کارناااامەی شایساااتەی هێماناسااای و مێیوویااای بەساااەری داباااارین. 
هەمااااوو شااااتێری ژای سااااانیێر کە ئەم شااااەو کردبااااوونیا واتااااای 

 تەواویان بەرجەستە دەکرد.
بەبیرکااردنەوە النگاادن هەوڵیاادا لێرەوتەکااانی هەمااوو واتاکااان لەخااۆ 

 بگر . بایدایەوەا چاوی لەو ڕێگایە کردە کە تازە پێدا هاتبوو.
 کات ماب ؟ تۆبڵێی

 دەشیزانی ئەمە کێشەیەی ناب .
ئیاادی النگاادن بە باا  دووڵاای بە هەمااان پەییەکااان بەرەو سااەرەوە 

 هەنگاوی نایەوە.
 
 
 
 
 
 

 ٢٢بەندی 
 

سااینی بە چۆکاادادان لەبەردەم یەکەم تەختەبەناادەکەا وای نمااایش 
دەکاارد گااوایە نوێیدەکاااا کەچاای چاویشاای بە سااەرتاپای ئەو ناااوە 

یس وەی زۆرینەی کڵێساکانا لەسەر شێوەی دەگێڕا. سێینت سەپن
خااااااچێری  ەبەی ڕۆماااااانی دروسااااات کاااااراوە. هاااااۆبەی مەڵبەنااااادە 

ڕاستەوخۆ دەچووە سەر  ورباانیگەی  -هۆڵی کڵێساکە-درێیەکەی 
سەرەکیا لەوێاوە دەچاووە ساەر دووڕیاانێری  کاورتتری نێوخاۆیی 
کە بە البااااڵی کڵێساااا دەناسااارا. ئەو دووڕیاااانەی هاااۆڵ و البااااڵەکە 

ەوخۆ کەوتبونە ژێر گومبەزەکە و بە دڵی کڵێسااکە دادەنادران ڕاست
 ... پیرۆزترین و تەلیسماویترین پنت بوون.

سێینت سەپنیس ا سینی وای بیرکردەوە. نەخێرا نەوەی ئەمشەو
. سااەری خااۆی بااۆ الی نیێنییەکاانی  لێاارە لە شااوێنێ  شااردۆتەوە
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بەرەو  دەستە ڕاست وەرساووڕاندا نیگاای لەال بااڵی خاواروو باڕیا
لەساااەر نااااوکەوەکە باااۆ دوور باااۆ کۆتاااایی  99الی نااااوچەی ئاااۆپێرا

تەختەبەندەکە ڕووانیا بۆ ئەو شاوێنەی کە  ورباانییەکە ناونیشاانی 
 هەڵدابوو.

 شتەکە لەوێیە.
ناااوکەوێری گرانیتاای بااۆرا هێڵاای درەوشاااوەی زیااوینی بەردەکااان 
 دەبریسرانەوە... هێڵێرای زێڕینای الر نااوکەوی  کڵێسااکەی دەباڕی.
هااااێڵەکە نیشااااانەی وەی نماااارەی ڕاسااااتە لەسااااەر بااااوون. ئەوەش 
دەرزیااالەی کااااتیمێر باااووا ئااااخر بە ساااینی گوتراباااووا ئاااامێرێری 
گەردوونناسی بترەرستەکانە و لە کاتیمێری ڕۆژ دەچا . گەشاتیارا 
زاناااا مێیوونااووی و خوانەپەرسااتانی هەر چااوار کەناااری دنیااای  

 ناودارەی ببینن.دێنە کڵێسای سێینت سەپنیس تا ئەم هێڵە 
 .هێڵە پەمەییەکە

بە هێواشی چاوەکانی ساینی بە شاوێن هاێڵە مسایینەکە ڕۆیشات  
کە بە بەردەمیاادا ڕەت دەبااووا ناااوکەوەکەی بەالی ڕاساات و چەپ 
دادەباااڕیا لەبەردەمیشااادا بە هێڵێرااای الر ئامااااژەی بە گۆشاااەیەکی 
 نا ۆن دەکاردا ئەمەیاان ساەرتاپا لەگە  هااوڕێری کڵێساا ناامۆ باوو.
تەنانەت هاێڵەکە خاودی  وربانیگەکەشای دەکاردە دوو لەتا هاێڵەکە 
بۆ سینی وەی درزی برینێ  بوو لەسەر ڕووخسارێری جاوان و 
 ەشااەن . هااێڵەکە بەربەسااتە داریاانەکەی  وربانیگەکەشاای دەکااردە 
دووبەش و بەنێاااو  پانتاااایی کڵێسااااکەدا دەڕۆیشاااتا لە کۆتاییشااادا 

ێساااااکەا لەوێاااایش دەگەیشااااتە سااااووچەکەی الباااااڵی سااااەرووی کڵ
 دەگەیشتە بنرەیەی لە تەالرسازیێری زۆر نامۆ.

  ووچەکێری میسری زەبەالح.
لێااارەوەا ئەم هاااێڵە پەمەیااایە درەوشااااوەیە باااارێری ناااۆهەد پااالەی 
شااا ووڵی وەردەگاار  و دەسااوڕێتەوەا ئەوسااا لەسااەر هێلاای خااۆی 
بەردەوام دەب  تا دەگاتە بیچمی  ووچەکەکەا لەوێایش سای و سا  

 هەرەمەکە و کۆتایی د . 100تەوە تا دەگاتە دوندیپ  بەرز دەبێ

                                                           
99
 Opera دەوستێ.مەبەست ئەو سەکۆیەی کە کۆڕاڵی سروودە دیینییەکانی لێڕا 

100
 دوند: لووتکە، تۆقەڵ.  
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دەسااتەی برایەتاای ئەم هااێڵە گااوڵەڕەزییەا سااینی بیااری کااردەوەا 
 . بەردە کلیلەکەیان لێرە لە بن هێڵەکەدا شاردۆتەوە

هەر ئەمشەو کاتێا  ساینی بە مامۆساتای ڕاگەیاناد بەردەکلایلەکە 
ە لە کڵێساااایی ساااێینت ساااەپنیس شااااردراوەتەوەا ئەو شاااتەکەی ب

گوماااانەوە وەرگااارت. بەنم کاتێااا  ساااینی ئەوەی باااۆ زیاااادکردا 
دەساااتەی برایەتااای دە ااااودەق شاااوێنەکەیان پێگوتباااووا شاااتەکەش 
پەیوەنااادی بەو هێڵااای مساااینە هەیە کە بەنێاااو ساااێینت سەپنیسااادا 
دەڕواا ئینڵااا مامۆسااتاکە رازەکەی بااۆ دەرکەوت. "تااۆ باساای هێڵاای 

 پەمەیی دەکەی!"
تەالرسازییە سەیروسەمەرەکەی ساێینت مامۆستا بە خێرایی باسی 

سەپنیسی بۆ کردبووا هێڵە مسینەکە هەیوانە پیرۆزەکەی کڵێسااکە 
بە دروسااتی دابەش دەکاااتە سااەر تەوەرەکااانی باااکوور و باشااوور. 
ئەمەش جااااۆرە کاااااتیمێرێری ڕۆژی زۆر کااااۆن بااااووا پاشااااماوەی  
پەرساااتگایەکی بترەرساااتان لەڕۆژگارێرااادا لەو شاااوێنەی ئێساااتایدا 

. تیشرەکانی ڕۆژ کاتێ  لە دەال ەکانی دیواری الی باشووەرە بووە
هەڵااادێنا زیااااتر دەڕۆن و ڕۆژانە دەکەونە ساااەر هاااێڵەکەا بەمەش 
ئاماژەی کاتی ڕابردوو دەکااا هەر لەگەڕانەوەی ڕۆژ لە زساتان باۆ 

 گەڕانەوەکەی لە هاویندا.
باشوور بە هێڵی پەمەیی ناسراوە. باۆ چەنادین  -ئەو هێڵەی باکوور

ەا هێمای گوڵەڕەز لەگەڵ نەخشەکان تاکە ڕێنوێنی ئاراستەکان سەد
بووە. ڕووگەنامەی پەمەیایا لەساەر هەماوو  نەخشاەکاندا ئامااژەی 
بە باااکوورا باشااوورا ڕۆژهەنت و ڕۆژئاااوا دەدا. لەبنەڕەتیشاادا بە 
بای گوڵەڕەزی ناسراوە کە ڕاستەوخۆ هێمای سیودوو باا باووا بە 

ەکانا نیاوەی هەشات باا و شاازدە ئاراستەی هەشات باایە ساەرەکیی
چارەگە بایەکان هەڵیان دەکرد. کااتێریش نیشاانەنمای نێاو باازنەکەا 
سیودوو پنتی ڕووگەنمایەکە ڕێا  بە ەد سایودوو پەڕەی گاوڵەڕەز 
بااااوو. تااااا ئەمااااڕۆشا ئااااامێرە بنچینەییەکااااانی ڕێنیشاااااندان هەر بە 
ن ڕووگەنمای گوڵەباخ ناسراونا هێشتاش ئاماژەی بەرەو باکووریا

هەر بە تیرێا  دەستنیشاان دەکاار ... یاان لەوەش زیااترا زۆر باااوا 
 هێمای  گوڵە شلێرە.



163 

بە هێڵای نیاوەڕۆ یاان هێڵای  –لەسەر گۆی زەویشداا هێڵی پەمەیای 
هەر هێڵێراای خەیاااڵی کە جەمسااەری باااکوور بە  -درێاایی ناسااراوە

هاای باشااوور دەبەسااتێتەوە. هەڵاابەتە لەوێاادا  بێیمااار هێڵاای پەمەیاای 
رە  لەساااەر زەوی دەتاااوانی هێڵااای زۆر لە جەمساااەری هەنا چاااون

باکوور بۆ هی باشوور برێشر . بەنم پرسیارەکە باۆ دەریاواناانی 
–پێشان ئەوەبووا کاامە هێلیاان دەکار  بە هێڵای پەمەیای دابنادر  

ئەو هاااێڵەی تاااا بتوانااادر  هەماااوو هاااێڵە  -هێڵااای سااافری درێااایی
 درێیییەکانی زەوی پ  برێور .

 ا لە ئینگلستانە.101ینیشئەمڕۆش هێڵەکە لە گر
هەمیشااااااەش هەروا نەبااااااووە. ماااااااوەیەکی زۆر بەر لەوەی هااااااێڵە 
سااەرەکییە درێاایەکە لە گاارییش جێگیاار بباا ا هێڵاای ساافری درێاایی 
سااەرتاپای جییااان ڕاسااتەوخۆ بە پاااریسا بەنێااو کڵێسااای سااێینت 
سەپنیساااادا تێاااادەپەڕی. هاااااێڵە مساااایینەکەی سااااێینت ساااااەپنیس 

کەی جییاانەا هەرچەنادە گارینیش یادەوەری  هێڵە درێیە سەرەکییە
لەپااریس ساتاندەوەا لا  هێڵای پەمەیای تاا  1888ئەم شەڕەفەی لە 

 ئەمڕۆش دیار و بیندراوە.
"کەواتە ئەفساااانەکە ڕاسااااتەا" مامۆساااتاکە وای بە سااااینی گااااوت.  -

"گااوتراوە دەسااتەی برایەتاای بەردە کلیلەکەیااان لەباان نیشااانەی هااێڵە 
 پەمەییەکەدا داناوە."
ەر بەکڕنووشبردنەوە لەبەردەم تەختەبەنادەکەدا ئێستاش سینی ه

سەیرێری دەوروپشتی خۆی کردا گاوێی لە خشارەی ماار و مێاروو 
گاارتا تااا دڵنیااا باا  هاایچ کەسااێری بەسااەرەوە ناایە. بااۆ ساااتێ  وای 
بیرکااردەوەا گااوێی لە کاارتەیەی لە  ەپەنگاای کااۆڕاڵەکە بااوو. ئاااوڕی 

ا هاایچ دایەوەا بااۆ چەنااد چاارکەیەی سااەیری کاارد و گااوێی هەڵبااڕی
 نەبوو.

 .من بە تەنیام
هەڵسایەوەا ڕووی لە  ورباانیگەکە کارد و سا  جااران نوشاتایەوە. 
ئینڵا بەرەو دەستە چەپ وەرگەڕا و بە شاوێن هاێڵە مساینەکەدا بە 

 ئاراستەی باکوور بۆالی  وچەکەکە ڕۆیشت.
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لە هەمااان کاتاادا لە ڕۆمااا و لە فڕۆکەخااانەی نێااودەوڵەتی لیۆناااردۆ 

زەی تااااااااایە بەزەوی کەوتاااااااانەوەی  فااااااااڕۆکەکە داڤینشاااااااایداا لەر
 ئارینگارۆسای مەترانی لە چاوگەرمرردنەکەی بێدار کردەوە.

ا وای بیرکااردەوەا پێاای سااەیربوو بااایی خااۆ ئاگااام لە خااۆم بڕابااوو
 ئەوەندە پاڵیدابووەوە تا سەرخەوێ  بشرێن .

"بەخێربێن باۆ ڕۆمااا" دەنگای ماایری نێوخاۆی فاڕۆکەکە وا هااواری  -
 کرد.

رردەوەا دەساااااااتێری بە خاااااااۆی داهێنااااااااا مەباااااااا خاااااااۆی ڕاسااااااات
کەشیشااانەییەکەی چاااکرردەوەا ڕێااگەی بەخااۆی دا زەردەخەنەیەی 

ئااااخر خاااۆ مااان باااۆ براااا. ئەمە گەشاااتێرە ئەو پێااای دڵخاااۆش باااوو. 
ئەمشاەو ڕێسااکان  ماوەیەکی درێی هەر لەباری بەرەنگاریدا بووم.

ەی گااۆڕان. تەنیااا هەر پێاانج ماناا  لەمەوبەرا ئارینگارۆسااا لە ئاینااد
بیروباااااوەڕەکە دەترسااااا. کەچاااای ئێسااااتاا ئەگەر خااااوا حەز براااااا 

 چارەسەریەکە هاتووە.
 دەستتێوەردانێری خودایی.

خۆ ئەگەر ئەمشەو لە پاریس هەموو شاتێ  بە گاوێرەی نەخشاەکە 
باااڕواا ئارینگارۆساااا هەرزوو دەبێاااتە خااااوەنی شاااتێ ا وای لێااادەکا 

 لەنێو کریستیانێتیدا ببێتە دەستڕۆیشتووترین پیاو.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٣بەندی 
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سۆفی بە هەناسەبڕکێوە گەیشاتە دەرەوەی دەرگاا  ەبە داریانەکەی 
ساااالۆنی دەوڵەتاااانا ئەو ژوورەی مااااڵی مۆناااالیزا باااوو. بەرلەوەی 
بچێتە ژوورا بە چاوێری دوودڵییاانەوە ساەیری  اوونیی داننەکەی 
کااااردا ئاااااخر هەر بیساااات گەزێاااا  لەوالوەا ئەو شااااوێنەی تەرماااای 

وتبااووا بەدی دەکاارا و هێشااتا هەر لە ژێاار تیشاارەکەدا باااپیرەی لێرە
 مابۆوە.

لەپاااڕێرەوە هەساااتێری پەشااایمانی توناااد بەساااەریدا بااااڵرێش باااووا 
هەناسەیەکی سارد تێرەڵ بە خۆ بەتاوانزانینیش بوو. ئاخر پیاوەکە 
لە ماااوەی ئەو دەیااان ساااڵەی ڕابااردووا زۆر جاااران هەوڵاای داوە 

لە بەرانابەردا بە نەگاۆڕی و  پەیوەندی پێوە براتەوەا کەچای ساۆفی
بااا  بااااکی ماااایەوەا تەناااانەت ئەو بارساااتە ناماااانەی لە مااااوەی دە 
ساااڵەکەدا بااۆی نووساایبوونا هەر زەرفەکەشاای هەڵنەپچااڕی بااوون. 
ئەو درۆی لەگەڵدا کردم! نیێنیێری ترسناکی حەشار داباوو! باشاە 

؟ باااۆیە ساااۆفی بە تەواوی ڕێاااگەی لە دەبااوایە مااان چااای  برردبااایە
 اپیرەی گرتبوو.دیداری ب

 ئێستاش باپیرەی مردووە و لە گۆڕەوە  سەی لەگەڵدا دەکا.
 .مۆنالیزا

سااۆفی گەیشااتە دەرگە داریاانە  ەبەکە و پاااڵێكی پێااوە نااا. دەرگەکە 
زیڕەیەکی لێوەهات و ال شیرانەکانی کارانەوە. ساۆفی باۆ خولەکێا  
لەسەر دەروازەکەی وەستاا چااوی بە ژوورە الکێشاەییەکەدا گێاڕا. 

 ەکە لەبن بارانە تیشرێری نەرمی سوورباودا بوو.ژوور
ساااااااالۆنی دەوڵەتاااااااان یەکااااااا  باااااااوو لە ژوورە بۆمبەساااااااتەکانی 
گراناادگەلەری. ئەم دەرگەیە تاااکە خااااڵی پێااداچوونەژوورەوە باااووا 
ڕووبەڕووی کارێری )باۆتیچیلی( پاازدە پێای ساەر دیاوار دەبیاتەوە. 

ەق باااووا لەبااان تاااابلۆ دیوارییەکەشاااداا نااااوکەوە تایبەتمەنااادەکە چ
تەختەبەنااااادێری شاااااێوە هەشااااات گۆشاااااەییەکەی باااااۆ ئەو هەزاران 
سااااەردانرەری تاسااااەمەند داناااادرابووا تااااا لەسااااەری دابنیشااااین و 
پێیەکانیان بحەسێتەوەا ئینڵا بە ئارەزووی خۆیان سەیری شاکارە 

 بەهادارەکانی لۆڤەر برەن.
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تەنانەت بەرلەوەی سۆفی پ  بنێتە ژوورەوەا دەیزانای شاتێكی  لا  
. چاااوێری بااۆ خااوارا بااۆ هااۆڵەکە کە تیشاارە ڕەشااەکەوە.  ون بااو

باااااپیرەی لاااا  کەوتبااااووا هەڵبااااڕی. تەرمەکە لە دوورەوە لە ژێاااار 
تیشاارەکەدا دیااار بااووا کااۆمەڵ  کەلوپەلیشاای لە دەورە بااوون. خااۆ 
ئەگەر ئەو هااایچ شاااتێری لێااارە نووسااایب ا ئەوا بااا  سااا  و دوو بە 

  ەڵەمێری مەرەکەبی ئاویی نووسیویەتی.
هەناسەیەکی  ووڵەوەا سۆفی خێرا بەرەو شوێنی تاوانەکە  ئینڵا بە

هەنگاااوی نااا. توانااای ئەوەی نەبااوو سااەیری تەرماای باااپیرەی براااا 
تیشرۆی بیاری خاۆی خساتە ساەر کەلوپەلەکاان.  ەڵەمێرای تیشاری 
سەرووی بنەوشەیی بینیا دەستی دایە و خستیە بەرکی بلوزەکەی 

کەی سااااااالۆنی و خێااااااراش گەڕایەوە الی دەرگە داریاااااانە کااااااراوە
 دەوڵەتان.

سۆفی ئاوڕێری لە ساووچەکە دایەوە و پێای ناایە ساەر دەروازەکە. 
لێچااوونەژوورەکەی ڕێاارەوت بااوو لەگەڵ تاارپەی پێیەکاای خێاارا کە 

هەر دەبااا  کەساااێ   لەژوورەوە بەرەو ڕووی ساااۆفیەوە دەهاااات. 
باااایچمە تارماااااییەکە لەپااااڕ لە باااان تەمااااومیی تیشاااارە لێاااارە باااا ! 

 ت. سۆفی هەنگاوێ  بۆ دواوە کشایەوە.سوورباوەکە بەدیار کەو
"ئەوە تۆی!" دەنگی گاڕی سارتەی النگادن لە هەوادا ساەدای دایەوە  -

 و بیچمەکەشی بەرەو سۆفی  بوو.
ئاسااوودەییەکەی سااۆفی تەنیااا خااولەکێری خایانااد. "ڕۆبەرتا خااۆ 

 پێمگوتی دەب  لێرە بڕۆی! ئاخر ئەگەر فاش  ااااااا"
 "ئەر  تۆ لە کو  بووی؟" -
یە  ەڵەمە تیشاا  ڕەشااەکە بێاان ا" سااۆفی بە ساارتەیەکەوە ماان دەبااوا -

وای پێگااااوت و  ەڵەمەکەشاااای بە دەسااااتەوە گرتبااااوو. "خااااۆ ئەگەر 
 باپیرەم پەیامێری بۆ بەج  هێشتب  ااااااا"

"سۆفیا گوێبگرە." النگدن کات  چاوە شینەکانی لەساەر ساۆفی گیار  -
 ... بەدەر لەوەی باسااتS.Pببااووا هەناسااەی ڕاگرتبااوو. "پیتەکااانی 

 کردا چ واتایەکی دیرەت بۆ دەدا؟ هەر شتێ  ب ؟"
لە ترسی ئەوەی ڕەنگب  دەنگەکەیان لە هاۆڵەکەدا ساەدای باداتەوەا 
سۆفی دەستی النگدنی گرت و ڕایرێشایە نێاو ساالۆنی دەوڵەتاان و 
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دووال شااااایرانەی  اپیەکەشااااای بە بێااااادەنگی پێاااااوە دایەوە. "ئااااااخر 
 Princes Sofyپێمگاااااوتیا پیتەکاااااان کاااااورترراوەی  واتاااااای 

 شازادەخاتوون سۆفین."
"ئەوە دەزانااا ا بەنم ئایاااا لە هااایچ شاااوێنی دیااارە ئەم دوو پیتاااانەت  -

بینیااون؟ ئایااا هاایچ کاتێاا  باااپیرە پاای ئێساای بە شااێوەیەکی دیاارەی 
بەکااار هێناااون؟ وەی ئەوەی پیتەکااان ئاماااژە بە ناوێاا  باادەنا یااان 

 وەی نیشانەیەکی نامەگۆڕینەوە یان شتێری کەسەکی؟" 
؟ ئاخر چۆن ڕۆبەرت ئەم شتەی زانیەکە سۆفی ڕاچڵەکاند. پرسیار

هەر بە ڕاسااتیش سااۆفی پێشااتر جارێریااان هەردوو پیتەکااانی وەی 
کورترراوەیەی بینیبوو. ئەویاش ڕۆژێا  بەر لە ناۆهەمین سااڵیادی 
لە دایربوونی بوو. ئەو بە دزی بە نێو مااڵەکەدا دەساوڕا و دەگەڕاا 

ان مەوداڵ بااوو. تەنااانەت ئەو بە دوای دیااارییە نیێناایە شاااردراوەک
تااۆبڵێی باااپیرە بااۆ کاااتیش حەزی نەدەکاارد نیێناای لێبشاااردرێتەوە. 

؟ ئەو بەنێاااااو دۆنب و جەژنااااای ئەم سااااااڵەما چااااای باااااۆ هێنااااااب 
تاۆبڵێی ئەو بووکەشووشاەیەی باۆ هێنااب ا کە چەکمەجەکان گەڕا. 

 حەزم پێیەتی؟ تۆبڵێی لە کوێی شاردبێتەوە؟
نەدۆزیەوە. ئیاادی سااۆفی زاتاای  سااەروبنی ماااڵەکەی لێرااداا هیچاای

ئەوەی کاارد بە پێاادزیلرەوە سااەرێری هااۆدەی نووسااتنی باپیرەشاای 
بدا. ژوورەکە لە سۆفی پاوان بووا بەدەرفەتی زانی ا ئاخر باپیرەی 

 لە نیۆمی خوارەوە لەسەر  ەنەفەکە ڕازابوو.
 هەر خێرا سەرێری پێدا دەکەم!

ور کەوتا بەساااەری پەناااڵە  ااااپیە داریااانەکەی کاااردەوە و لێاااوەژو
سااەیری باان ڕەفەی جلەکااانی کااردا هیچاای نەدۆزیەوە. لە تەنیشاات 
جلەکان سەیری ژێر پێخەفەکەی کارد. هەر هایچ نەباوو. بەرەو الی 
مێااازەکەی چااااووا چەکمەجەکاااانی کااااردنەوەا یەی لەدوای یەیا بە 

کاتێا  گەیشاتە خۆ هەر دەب  شتێری لێارە دانااب ! ئەسرایی گەڕا. 
ش هاااااایچ ئاماااااااژەیەکی بااااااۆ چەکاااااامەجەکەی خااااااوارەوەا هێشااااااتا

بووکەشووشاااااەکەی نەدۆزیباااااوەوە. بە پەساااااتییەکەوەا دوایەماااااین 
چەکامەجەی مێازەکەی کاردەوەا لەناویادا پاارچە  وماشاێری ڕەشای 
بینیا هەرگیاز لەبەر بااپیرەی نەبینیباوو. خەریا  باوو چەکامەجەکە 
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پێوە بداتەوەا لە بنەباانێی چەکامەجەکە چااوی لە تروسارایێری زێاڕ 
ەی پاااکەتە زنڵیاارە سااەماتێری بەر یەخە دەچااووا کەوت. شااتەکە و

بەنم دەشیزانی باپیرەی هیچ کاتیمێرێری لەم جۆرەی نەبوو. کات  
 بۆی دەرکەوت کە چییەا دڵی خێراتر کەوتە کوتەکوت.

 ملوانرەیەی!
ساااۆفی بە وریااااییەوە زنڵیااارەکەی لە چەکااامەجەکە دەرکێشاااا. باااۆ 

ی نایاابی ئااڵتوونی مایەی سەرسامیا لە کۆتایی زنڵیارەکەدا کلیلێرا
پێوەبوو. شتێری  وڕی دەدرەوشایەوە. بە تامەزرۆوە دەستی دایە 
و بەرزی کااردەوە. شااتەکە بە کلیلێاا  دەچااوو هەرگیااز نەیبینیبااوو. 
ئااااخر زۆربەی کلیلەکاااان تەخاااتن و دانەیاااان لە کۆتاییەکەیااادا هەیەا 
بەنم ئەم شتە ساتونێری سا  گۆشاەییە و چەناد خااڵێری وردیشای 

دا پەرشوباڵوبوونەتەوە. سەرە گەورە ئاڵتوونییەکەی لە بە هەمووال
شاااێوەی خاچێااا  باااووا بەنم خااااچێری ئاساااایی نەباااوو. ئەمەیاااان 
 ۆڵەکااانی هەروەی نیشااانەی کااۆ یەکسااان بااوون. لە نێوەڕاستیشاادا 
هێمااایەکی دوو پیتاای سااەیری لەسااەر هەڵرەناادرا بااووا پیتەکااان بە 

 وە ناو یەی.شێوەیەکی ئاوێزانی گوڵداری نەخشین چووبوونە
- P.S  پااای ئاااێسا" ساااۆفی چرپانااادیا کاتێااا  پیتەکاااانی خوێنااادەوەا

 ؟ ئەر  ئەمانە چیننێوچاوانی گرژ بوو.  
 "سۆفی؟" باپیرەی لە دەرگاکەوە وەستابووا بانگی کرد. -

بە حەپەساوییەوە بایدایەوە کلیلەکەشی لێرەوتە سەر نااوکەوەکە و 
رساااا لەوەی دەنگێریشااای لێوەهاااات. ساااۆفی لە کلااایلەکەی ڕوانااایا ت

سااەری بەرز براااتەوە و سااەیری نێوچاااوی باااپیرەی برااا. "ماان... لە 
دیاااری جەژناای لەدایربااوون  دەگەڕاما" ئەو وای بە باااپیرەی گااوتا 
سەریشااای بەرداباااووەوەا ئااااخر دەیزانااای ناپااااکی لەگەڵ متماااانەی 

 باپیرەی کردووە.
بۆ ساتێ  پێدەچوو هەر نەباڕێتەوەا بااپیرەی ساۆفی لەدەرگااکە بە 

دەنگی وەستا. لە کۆتاییشدا هەناسەیەکی  ووڵی ناڕەحەتییاانەی ب  
 هەڵرێشا. "دەی سۆفیا  کلیلەکە هەڵگرەوە."

 سۆفیش کلیلەکەی هەڵگرتەوە.
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باپیرە چووە نێو ژوورەکە. "ساۆفیا تاۆ دەبا  ڕێازی تایبەتمەنادێتی 
خەڵراااای بگااااری." بە هێواشاااایا دانەویەوە و کلاااایلەکەی لە دەسااااتی 

کلااایلە زۆر تاااایبەتە. خاااۆ ئەگەر بااازری  ساااۆفی وەرگااارتەوە. "ئەم
 برەی...."

دەناااگە ئاااارامەکەی بااااپیرەی هەساااتی ساااۆفی خراپتااار کااارد. "مااان 
پەشیمان ا بااپیرە. بەڕاساتی  پەشایمان ." ئیساتێری کارد. "پێمواباووا 

 ئەمە ملوانرەیەی ب  بۆ ساڵیادی لەدایربوون ."
ا باپیرە بۆ چەند چرکەیەی نیگای لە سەر سۆفی گیار کارد. "ساۆفی
ماان یەی جاااری دیاارە دەیڵااێمەوەا چااونرە شااتەکە زۆر گاارنگە. تااۆ 

 دەب  فێر بی ڕێز لە  تایبەتمەندێتی خەڵرانی دیرە بگری."
 "بەڵ  باپیرە." -
"ئااێمە جااارێری دیاارە لەو بااارەیەوە  سااە دەکەیاان. ئێسااتا باااخچەکە  -

 پێویستی بە بیارکردن هەیە."
 ۆی.سۆفی غاریدا دەر  و چوە سەر کارە ڕۆژانەییەکانی خ

ی پاشترا سۆفی لەالیەنی باپیرەیەوە هیچ دیارییەکی ڕۆژبۆ بەیانی 
بە بااۆنەی جەژناای لەدایربااوونیەوە پێنەگەیشاات. ئاااخر ئەویااش هاایچ 
دیاریێری ڕەچاو نەدەکردا بە تاایبەتی دوای ڕەفتاارە نەشایاوەکەی. 
بەنم خاااۆ بااااپیرە لە ساااەرلەبەری ڕۆژەکەدا هااایچ هیواخاااوازیێری 

کردبوو. بە دڵگرانیەوە باۆ شاەوەکەی خاۆی جەژنەپیرۆزانەشی لێنە
كێشااایە نێااو پێخەفاای ژوورەکەی خااۆی. کاااتێریش بااازی دایە سااەر 
پێخەفەکەیا کارتێری بینیا تێبینیێرای لەساەر نووسارابووا کاارتەکە 
لەباان سااەرینەکەی داناادرابوو. لەسااەر کااارتەکە مەتەڵێراای ئاسااان 

ی خەنادە نووسرابوو. تەنانەت بەرلەوەی مەتەڵەکەش هەڵبێنیا سۆف
! ئاااخر باااپیرە سااەرلەبەیانیەکەی ماان دەزاناا  ئەمە چیاایەدایگاارت. 

 دواین ساڵیادی لەدایربوونەکەی هەر وای کردبوو.
 ڕاوە گەنڵینە!

بە تاسەوە چووە سەر مەتەڵەکە و هەڵای هێناا. هەڵیێناانی مەتەڵەکە 
ئاماژەی بۆ بەشێكی دیرەی ماڵەکە کردا لەوێیشدا کارتێری دیارە و 

ە داندرابوو. سۆفی ئەویشی هەڵێناا غاریدا بۆ یەکێری مەتەڵێری دیر
دیاارەا بەخێرایاای بە ناااو ماااڵەکەدا و بە دوای هەڵێنااانی مەتەڵەکاناادا 
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دەڕۆیشاااتا تاااا لە دوایاااین مەتەڵااادا ئامااااژەی بە ژووری نووساااتنی 
دایەوە. سااااۆفی بە پڕتاااااو بەسااااەر پەییەکااااان کەوتەوەا غاریااااداوە 

لە ناوەڕاسااتی ژوورەکەی ژوورەکەی و لە پااڕێرەوە وەسااتا. لەو  
خۆیداا پایسرلێری سوورباوی ڕەونە دار داندرابوو شریتێریشای بە 

 دەسرەکانی وەکرابوو. سۆفی لە خۆشیان باڵی گرت.
"ماان دەزاناا ا تااۆ داوای بووکەشووشااەیەکت کردبااووا" باااپیرەی لە  -

سااااووچەکەوە بە پێرەنیاااانەوە وای پێگااااوت. "بەنم ماااان پێموابااااوو  
 ەزت لەمە ب ."لەوانەیە تۆ زیاتر ح

بۆ بەیانییەکەی باپیرە فێارە پایسارل لێخاوڕینی کاردا بە دوایەوە لە 
نێو ڕێرەوەکەدا غاری دەدا. کاتێریش سۆفی لە دەستی وەرگارت و 
هاوسااەنگی تێرچااووا بەسااەر گیااادا کەوتا بە بااانگڵۆزبوونەوەکەی 

 پێرەنی.
"بااااپیرەا" ساااۆفی بە بااااوەش پێاااداکردنەوە گاااوتی. "هەر بەڕاساااتی  -

 رەت بە کلیلەکە داوای لێبوردنت لێدەکەم."سەبا
"شیرینەکەما دەزان . تۆ بووراوی. ئاخر خۆ نااکر  هەر لێات تاوڕە  -

 ب . باپیرە و نەوەکان هەمیشە دەب  لە یەکدی خۆش ببن."
ساااۆفی دەیزانااای نەدەباااوو بیررسااایباا بەنم هەر خۆشااای پێنەگیااارا. 

چەشاانەم "ئەر  ئەو شااتە چاای پێاادەکرێتەوە؟ هەرگیااز کلیلێراای بەم 
 نەبینیوە. شتێری زۆر  ەشەن  بوو."

باپیرەی بۆ ماوەیەکی درێی بێدەن  ماا سۆفیش دەیبینیا سەبارەت 
"کلاااایلەکە باااااپیرە هەرگیااااز درۆ ناکااااا. بە وەنمەکەی دڵنیااااا نیاااایە. 

ساااندوو ێ  دەکااااتەوەا" لە کۆتاییااادا وای گاااوت. "تیاااادا زۆر شاااتی 
 نیێنی  شاردۆتەوە!"

 ە نیێنییەکانە." سۆفی پەست بوو. "من ڕ   ل -
"دەزاناا ا بەنم ئەمەیااان نیێناای زۆر گاارنگە. ڕۆژێراایش د ا تااۆش  -

 ئەوەندەی ئێستای من بە پێزانینەوە بۆی پەرۆش دەبی."
 "من پیتەکان و گوڵێر  لەسەر کلیلەکە بینین." -
"بەڵاا ا ئەوە گااوڵە خۆشەویسااتەکەی ماانە. پێیاادەگوتر  گااوڵە شاالێر.  -

ەیان هەوە. ئینگلیزەکاااان بەم ئاااێمە لە باخچەکەمانااادا هەیە. سااارییەک
 لیلی." Lilyجۆرە گوڵە دەڵێن 
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 "من ئەمانە دەزان ! ئەوانە گوڵە خۆشەویستەکانی منیشن!" -
"کەواتە با گرەوێرت لەگەڵ برەم." برۆکاانی بااپیرەی وەی هەمیشاە  -

شاااتێری بە داڕساااانەوە پااا  بڵااایا هەڵچاااوونا "ئەگەر تاااۆ بتاااوانی 
گیز باسی نەکەیتەوەا نە باۆ پارێزگاری لە نیێنی کلیلەکە برەیا هەر

 من و نە بۆ هیچ کەسی دیرەشا ڕۆژێ  د ا کلیلەکە دەدەمە تۆ."
 سۆفی بڕوای بە گوێیەکانی خۆی نەکرد. "تۆ وادەکەی؟" -
"بەڵااێن باا  وادەکەم. کە کاااتی خااۆی هاااتا کلاایلەکە دەبێااتە هاای تااۆ.  -

 ناوی خۆشتی لەسەرە."
نیااایە. نێوچااااوانی ساااۆفی گااارژ باااوو. "نەخێااار نااااوی منااای لەساااەر  -

 پی ئێس لەسەرە. ناوی منیش پی ئێس نییە!" P.Sپیتەکانییش. 
باپیرە دەنگی خۆی نازم  کارد و ئاوڕێریشای لە دەوروبەری خاۆی 
دایەوە وەی ئەوەی دڵنیاااب  کە کەی گااوێی لاا  ناااب . "زۆر باشااەا 

کاۆدێرە. کاورترراوەی نااوە  S.Pسۆفیا ئەگەر پێویست ب  بزانایا 
 نیێنیەکەی تۆیە."

سااۆفی مااۆللەق کاارانەوە. "ئاااخر ماان کااورترروای ناااوی چاوەکااانی 
 نیێنی  نییە؟"

"هەڵبەتە هەیە. هەمیشە باپیرەکان کورترراوەی نااوی نیێنیاان هەیە  -
 کە تەنیا نەوەکانیان دەزانن."

- "P.S?" 
شااازادەخاتوون  Princess Sophieئەو ختااوکەی  سااۆفی دا. " -

 سۆفی."
 ئەویش پێرەنی. "من شازادەخاتوون نی !" -
 ە چاوێری ل  داگرت. "تۆ بۆ من هەوی."باپیر -

لەو ڕۆژەوەا هەرگیااز باساای کلیلەکەیااان نەکااردەوە. ئیاادی سااۆفی 
 بووە شازادە خاتوونەکەی ئەو.

   
لەنێو سالۆنی دەوڵەتانداا سۆفی  بە بێادەنگی وەساتابوو و بەرگەی 

 کۆستە گەورەکەی دەگرت.
ە "پیااااتە کورترراوەکاااااانا" النگاااادن بە چااااارپەوە و چاوەکانیشااااای ب -

 شێوەیەکی سەیر لە سۆفی بڕیبوون. "ئایا بینیوتن؟"
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سااۆفی هەساااتی کاارد دەنگااای باااپیرەی لە داننەکەوە سااارتەی د . 
. سۆفیا هەرگیز باسی کلیلەکە مەکە. نە بۆ من نە بۆ کەسی دیارە

لەگەڵ کردباااووا لەوەش  102ئااااخر دەیزانااای جارێریاااان شیرپیسااای
پاای. بشاارێن .  مەڕاق ماااا تااۆبڵیی بتااوان  ئەمڵارەشاایان متمااانەکەی

. ئاخر باپیرەی ویستوویەتی النگادن ئیس ڕۆبەرت النگدن بدۆزەوە
یاااارمەتی بااادا. ئیااادی ساااەرێری باااۆ لە اناااد. "بەڵااا ا مااان جارێریاااان 
کااورترراوەی هەردوو پیتەکااان  بینااین. ئەو کاااتەی ماان زۆر هەڵەم 

 کرد."
 "لە کو ؟" -
 سۆفی دوودڵ بوو. "لەسەر شتێ  کە بۆ ئەو زۆر گرن  بوو." -
دن چاااوی لە چاوەکااانی سااۆفی بااڕین. "سااۆفیا ئەمەیااان زۆر النگاا -

چارەنووسسازە. دەکر  پێمبڵێی ئایاا پیتەکاان لەگەڵ گاوڵی شالێردا 
 بوون؟ گوڵی شلێر؟"

ساۆفی لە حەپەساااوییاندا خەریاا  بااوو بە پشااتدا باارەو . "بەنم ....  -
 تۆ چۆن ئەو ئەگەرەت زانی!"

ەوە. "مااان بە النگااادن هەناساااەیەکی دایەوە و دەنگیشااای نەوی کااارد -
باشاااای دڵنیااااام کە باااااپیرەت  ئەناااادامی جهاااااتێری نیێناااای بااااووە. 

 دەستەیەکی زۆر کۆنی برایەتی."
سۆفی هەستی کرد گرێیەی لە هەناوی پەیدا بوو. ئەویاش بۆخاۆی 
لەمە دڵنیااا بااوو. بااۆ دە ساااڵێ  دەباا ا بێیااودە دەیەو  ڕووداوەکە 

فی بەسەر لەبیر براا کە سەلمێنەری شتە سامناکەکە بوو. ئاخر سۆ
شااتێ  مااایەی لێخۆشاابوون شااتێری بڕوانەکااراو گەواهیاادەر بااوو. 

 .نەبوو
"گااوڵی شاالێرا" النگاادن وای گااوتا "بە تیكەڵبااوون لەگەڵ دوو پیتاای  -

P.S  .نیشاااااانەی فەرمااااای دەساااااتەی بااااارایەتییە. دروشااااامەکەیانە
 هێماکەیانە."  
"ئاااااخر ئەمەت چااااۆن زاناااای؟" سااااۆفی دەترسااااا نەبااااادا النگاااادنیش  -

 تەکەیان ب .ئەندامێری دەس
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"ماااان لەبااااارەی ئەو دەسااااتەیەم نووساااایوەا" دەنگەکەشاااای وروژا.  -
"لێرۆڵینەوە لە هێمای  کاۆمەڵگە نیێنییەکاان باواری پسارۆڕێتی مانە. 

. 103مریاادانی سااایۆن  Prière de sionئەوان بە خۆیااان دەڵااێن 
ئەوان بنرەیان لێرە دانابووا ئەندامانی دەستڕۆیشتوویان لە هەماوو 

اکێشابوو. لە ڕاساتیداا ئەوان کاۆنترین کاۆمەڵەی ئەورووپا بۆ خۆ ڕ
 نیێنی سەر زەوین تا ئێستا مابنەوە."

 سۆفی هەرگیز شتی لە بارەوە نەبیستبوون.
ئیدی النگدن بە گەرمی و گێڕایەوە سەر پاشخانەکەیانا "ئەنادامێتی 
مریدەکان هەند  تاکی هەرە ڕۆشانبیری مێیوویشای لەخۆگرتباوو: 

ئیسااااحاق نیااااوتنا فیرتااااۆر هۆگااااۆ." ا 104کەسااااانی وەی بااااۆتیچیللی
ئیسااتێری بااۆکردا ئینڵااا دەنگاای بە تاسااەمەندیێری ئەکادیمییااانەوە 

 هاتەوە. "لەگەڵ لیوناردۆ داڤینشی."
 سۆفی لێی ڕوانیا "داڤینشیش سەر بە جهاتە نیێنییەکە بووە؟" -
دا وەی 1519و 1510"داڤینشااااااااااای لە مااااااااااااوەی سااااااااااااڵەکانی  -

ی مریااادانی ساااایۆن مامۆساااتا)پیر(ی گەورە ساااەرۆکایەتی دەساااتە
باااووە. ئەمەش ئەوە شااای دەکااااتەوەا کە باااۆچی بااااپیرەت ئەوەنااادە 
حەیراناای بەرهەمەکااانی داڤینشااای بااووە. هەردوو پیاااوەکە هەماااان  
پەیوەناادی برایەتییااانەی مێیووییااان هەبااوو. ئەمەش هەمااووی زۆر 
ڕێااا  دێاااتەوە لەگەڵ  ئایرۆنناسااای خواوەنااادی مێیااانەا بترەرساااتیا 

ابەڕێتی کڵێساااااکە. دەسااااتەی مریاااادەکان پیرۆزێتاااای مێیاااانە و ڕکاااا
مێیووێری بەڵگەدارییانەی ڕەونە داریان ساەبارەت بە پیرۆززانینای 

 مێینە هەیە."
"تاااۆ دەڵێااایا ئەم دەساااتەیەا دەساااتەیەکی پەرساااتیاری خواوەنااادی  -

 مێینەی بترەرستییە؟"
"ئەوان لەوەش زیاترن کە تەریقەتێرای پەرساتیاری خاودای مێیانەی  -

ر گرنگتاااارا ئەوان بە پاسااااەوانانی ئەو بترەرساااات باااانا بەڵرااااو زۆ
تەریقەتە مێیووییە ناسراون. ئەمەش وای لێراردوون کە تواناایەکی 

 لەڕادەبەریان هەب ."
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وێاااااڕای بڕوایەکااااای تەواو کە لە چاوەکاااااانی النگااااادنەوە دەبااااااریا 
هێشاااتاش کااااردانەوەی هەنااااوی ساااۆفی هااای ئەوە نەباااوو باااڕوای 

ێریشااااان لەالیەن تەریقەتێراااای بترەرسااااتی نیێناااای؟ جارپێرردباااا . 
؟ هەمووشاای بە شااتێری لیۆناااردۆ داڤینشااییەوە ڕابەرایەتاای کااراوە

ناااااجۆر و نااااا ۆن دەهاااااتە پێشااااچاو. هێشااااتاش شااااتەکەی هەری 
–نەدەکااردا هەسااتی کاارد هۆشاای بااۆ دە ساااڵ گەڕاوەتەوە دواوە 

گەڕایەوە بۆ ئەو شەوەی بە شێوەیەکی هەڵە بەسەر باپیرەیدا چوو 
دەکار  ێ ا  هێشاتاش ناپەژرێنادر . و بووە گەواهیدەر لەسەر شت

 اااااااااااااااا؟  ئەوە ڕوون براتەوە کە
"ناسنامەی ئەندامە مریدەکان زۆر بە نیێنی پارێزراوە." النگدن وای  -

و گااوڵە شاالێرەکەا کە تااۆ بە منااداڵی   P.Sپێگااوتا "بەنم پیتەکااانی 
بینیااااوتەا بەڵااااگەی سااااەلمێنەرن. هەردەباااا  شااااتەکە پەیوەناااادی بە 

 وە هەب ."مریدەکانە
سااۆفی دەرکاای بەوە کااردا النگاادن زیاااتر لەوەی ڕاشااراوانە خااۆی 
چااااوەڕێی دەکاااردا لەباااارەی بااااپیرەی دەزانااا . دیاااارە ئەم کاااابرا 
ئەمریراییە زۆری لەناو هەگبەدایە تا بۆی هەڵڕێی ا بەنم خۆ ئێرە 
جێگااای نیاایە. "ڕۆبەرت ناااب  لێاابگەرێ  دەسااتیان بتگااات . ئاااخر زۆر 

 دەمەتە ێی لەسەر برەین. تۆ پێویستە بڕۆی!"شت ماوە پێویستە 
 

النگدن تەنیا بردەبردێری  کزی لە سۆفی بیست. ئااخر خاۆ ئەو باۆ 
هایچ شااوێنێ  نەدەچااوو. ئەو ئێساتا لە شااوێنێری دیاارەدا ون بااووە. 
شااوێنێ  کە تەریقەتێراای کااۆنینە سااەری هەڵااداوەتەوە. شااوێنێ  کە 

 مێیووی فەرامۆشرراوی لە سایەدا هەڵساوەتەوە.
بە هێواشاایا وەی ئەوەی لە باان ئاااودا بڵااووڵ ا النگاادن ئاااوڕێری 
 دایەوە و بەنێو تەمومیە سوورباوەکەدا نیگایەکی لە مۆنالیزا بڕی.

 گوڵی شلێر.... گوڵەکەی لیزا... مۆنا لیزا.
 

هەمااوو شااتێ  تااێرەڵ یەی بااووا سااەمفۆنیایەکی بێاادەن ا سااەدای 
 ینشیا دەداتەوە. ووڵترین نیێنی مریدانی سایۆن و لیۆناردۆ داڤ
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چەند میلێریش لە دووری ئەوێوە لە پشات کەنااری ڕووبااری لاێس 
ئینهالیدسداا شوفێرە  سەرساوڕماوەکەی تاڕێلە دووبەشایەکە لەبەر 
لوولەی تفەن  وەستا و سەیری کاپتنەکەی پۆلیسای دادوەری کارد 
کە چۆن بە تووڕەیی دەنەڕێن  و چۆن ساەلرە ساابوونەکە لەساەر 

 ە فڕ  دەداتە نێو ڕووباری )سین(. پشتی تڕومبێلەک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٤بەندی 
 

سینی چاوێری بەرەو سەرووی  اووچەکەکەی ساێینت ساەپنیس 
هەڵباااڕیا هەماااوو کەمەرەی  اااوچەکە گەورەکەی خساااتە بەر نیگاااا. 
لەبەر تاساااەمەندی ئیشاااەکەیا ماساااولرەکانی گااارژ باااوونەوە. باااۆ 

کەی دایەوەا هەر دڵنیااابوونا جااارێری دیاارە ئاااوڕێری لە دەوروبەرە
خاااااۆی بە تەنیاااااا لەوێااااایە. ئینڵاااااا لەبەردەم بااااانرەی  اااااووچەکەکە 
دانەویەوەا بەنم ئەمڵارەیان بۆ ڕیزگارتن نەباووا بەڵراو ئیشاەکەی 

 وای دەخواست.
 بەردەکلیلەکە لەبن هێڵی پەمەیەکەدا شاردراوەتەوە.

 لەالی بنرەی  وووچەکی سەپنیس.
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کەوە بەردینەکە گێاڕا. هەر لەسەر چۆیا سینی دەستەکانی لە ناو
هیچ درزێ ا کەلێنێری وای نەبینی ئاماژە بۆ کاشایێری جیااواز برااا 
ئیاادی دەسااتی بە نەرماای لەسااەر ڕووی کاشاایەکانی ناااوکەوەکە دا. 
بەسەر هێڵە پەمەییەکەدا و تادەهاتیش لە بنرەی  اووچەکەکە نزیا  
دەباااووەوە. لەکۆتاییااادا دەنگااای یەکااا  لە کاشااایەکان لەوانااای دیااارە 

 از بوو.جیاو
 خۆ بۆشاییەی لەبن ئەم ناوکەوەدا هەیە!

 سینی خەندە گرتی. دیارە  وربانییەکانی ڕاستییان پ  گوتووە.
هەڵساااایەوە و بەنێاااو هەناااوانەکەدا بەدوای شاااتێ  گەڕاا تاااا تەبە ە 

 کاشیەکەی پ  بشرێن .
 

لە سەرووی سینسیشەوەا لە  ەپەناگەکەداا خوشارە سااندرینا باۆ 
ڕاگااارت. ئااااخر ترساااە کوشاااندەکەی باااۆ سااااتێ  هەناساااەی خاااۆی 

سااااەلمێندرا. ئەم میااااوانە وانەبااااوو کە دیااااار بااااوو. ئەو کەشیشااااە 
تەلسااماویەی ئۆپیااوی دای بااۆ مەبەسااتێری دیاارە هاااتۆتە کڵێسااەی 

 سێینت سەپنیس.
 ئامانڵێری نیێنی.

ا ژنەکە وای ئااااخر خاااۆ هەر تاااۆ بەتەنیاااا نااایا کە نیێنیااات هەبااان
 بیرکردەوە.

ەسێ  بوو لە کڵێسەپارێزێ  زیاتر بوو. خوشرە ساندرین بییلیش ک
ئەویاااش ئێشااارگر باااوو. ئەمشەوەشااایانا خەڕەکە کاااۆنینەکە کەوتە 
خڕۆشان. ئاخر گەیشتنی ئەم کەسە غەریبەیە باۆ بەردەمای بانرەی 

  ووچەکەکەا هێمایەکی دەستەی برایەتی بوو.
 ئەمەش بانگەوازێری بێدەنگی تەنگانە بوو.
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 ٢٥بەندی 
 

لە  سزخاااااااانەی ونتە یەکگرتووەکاااااااانی ئەمریراااااااا لە پااااااااریباڵوێ
او پێراااد  و دەکەوێاااتە گەڕەکااای گابریێااالا ژکاااۆمەڵگەیەکی تێرچاااڕ

. ئەو سااااااا  یەشاااااااە امی ئەلیزێاااااااوەڕاساااااااتەوخۆ لە ساااااااەرووی 
ا ر خااکی ئەمریراا دەزاناد زەویەی کۆمەڵگەکە بە ە105(acreئەکر)

سااااەر ئەو  برەوێااااتەمەبەساااات لێاااای هەر کەسااااێ  و هەر شااااتێ  
تە بەر پارێزگااری  انونەکاانی ئەمریرااوەا ێەا دەکەویە زەویڕووبەر

 هەروەی ئەوەی لە ونتە یەکگرتووەکانی ئەمریراوە ب .
 یشئەمشااااەوی ەکەیکارمەنااادی ئێشااارگری نووسااااینگەی پێشاااوازی

ەکەی گۆڤااری تاایمز باووا یسەر اڵی خوێندنەوەی چاپە نێاودەوڵەتی
 ئیدی زەنگێری بۆهات و خوێندنەوەکەی پ  بڕی.

وەکانی ئەمریراا" خانمە کارمەنادەکە وا تواڵوێزخانەی ونتە یەکگر"ب -
 وەنمی زەنگەکەی دایەوە.

گلیزیێرااای ئەکساااێنت ن"شاااەوباش." کاااابرای ساااەر هاااێڵەکەش بە ئی -
پاااڕ رە" وێاااڕای وشاااە یێفەڕەنسااای دوا. "مااان پێویساااتی  بە یاااارمەت

تاۆنی دەنگای رە ێتای  ساەی فەرمییاانەی  هێشتاپیاوەکەا  ڕێزەکانی

                                                           
105

مەتر  4.047اتە نزیکەی ئەکرە" پێوانەیەکی ئەمریکییە بۆ زەوی، کە هەر ئەکرێیەک دەک   
 دووجا.
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ار باااوو. "پێمگاااوتراوە پەیاااامێری تەلەفاااۆنی لە سیساااتمی پێاااوە دیااا
هێشااتراوە. ناااوەکەش  ماان بەجاا  خۆوەنماادەرەوەی الی ئێااوە بااۆ

 چاۆتەوە کە   لەبیاریالنگدنە. بۆ بەدبەختیشا کۆدە س  ژماارەیەکە
ی دەچیااااتە نێااااو پەیااااامەکە. خااااۆ ئەگەر یااااارمەتی  باااادەیا زۆر پێاااا

 مەمنوونت دەب ."
ەڕێااااازا داوای با لێیتێرچاااااوو. "فاااااۆنەکەتەلە"کارمەنااااادەکەی ساااااەر  -

لێبوردنت لێادەکەم. هەردەبا  پەیاامەکەت زۆر کاۆن با . دوو سااڵ 
کۆنەکەماااااان لەبەر بااااااری ئاسایشااااارارێزی  لەمەوبەر سیساااااتەمە

گۆڕیااوە. لەوەش زیاااترا هەمااوو کۆدەکااانی چااوونە نێااو سیسااتمەکە 
 ئێمە هەیە؟" ت الیپەیام اپێنج ژمارەیین. ئاخر ک  پێیگوتی

 تۆماتیری تەلەفۆنتان نییە؟"ۆئ وە سیستمیئێ" -
تەوە و رێدەساات دەنووساا بە ا"نەخێاار بەڕێااز. هەر پەیامێاا  هەباا  -

ندر . ئەر  بەڕاستا جاارێری دیارەا ەدالەهۆبەی خزمەتگوزاریدا د
 ناوەکەت چی بوو؟"

 کەی داخستبوو.ەفۆنەم خۆ پیاوەکە تەلنبە
 

 ادەم کەنااری ڕووبااری سایندا هەنگااوی دەناا بیزو فاشا  کاات  بە
هەسااااتی بە گێیبوونێاااا  کاااارد. ئاااااخر ئەو دڵنیااااابووا کە النگاااادن 

لێاداا  بە دوادا ژمارەیەکی خۆجێی لێداا کاۆدەیەکی سا  ژمارەیشای
بەنم خاۆ ئەگەر النگادن ارکراوەکە گرت. مئینڵا گوێی لە پەیامە تۆ

ا هەی بە نەفاارەت باا زەنگاای بااۆ باڵوێزخااانەکە لێنەداباا ا کەواتە 
 زەنگی بۆ کو  لێداوە؟

اشاااااەی تەلەفاااااۆنە شسااااااتەدا باااااووا چااااااوی بە ساااااەر  ەوهەر ل
 خاااۆی لەبەردەساااتی وەنمەکەی ئینڵاااا زانااایەکەی کەوتا یدەساااتی
 پەیوەنادیرردنەکەا بەکاار باۆ النگادن تەلەفاۆنەکەی منای ئاخردایە. 
 .هێنا

چووە ساەر کلیلای تەلەفاۆنەکەیا دوگامەی ئەو تەلەفۆناانەی  ئەوسا
النگااادن  ا کەەوەییاااکاااراونا داگااارت و ئەو ژماااارەیەی دۆز پێااای کە

 کردبوو. زەنگی بۆ
 .454ژمارە تەلەفۆنێری پاریسی و  ژمارەیەکی س  دانەیی 
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کە ڵەهەماااان ژماااارە تەلەفاااۆنەکەی لێااادایەوەا فاشااا  وەساااتا تاااا هاااێ
 کرایەوە.

لە کۆتاییاااادا دەنگاااای ژنێاااا  وەنماااای دایەوە. "بەیانیاااات باااااشا تااااۆ 
 پەیوەندی بە سۆفی نیهووە دەکەیا بەنم..."

 لێاااااادانا خااااااوێنی لە ی 4.... 5... 4ژمارەکااااااانی   کاتێاااااا  فاشاااااا
 ا دەکون.دەمارەکاند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٦بەندی  
 

ساااەرباری ئەو هەماااوو نااااودارێتیە یاااادەوەرییەا مۆناااالیزا هەر بە 
ئاستەم سی و یەی ئینج بە بیسات و یەی ئیانج دەباووا بچاوکتر لە 
خاااودی ئەو پۆساااتراردانەی لە دوکاااانی دیارییەکانااادا دەفرۆشاااران. 

رەکە لە الدیواری باکووری ڕۆژئاوا ساالۆنی دەوڵەتاان و لەبان نیگا
تەبە ەیەکای شووشااەی ڕۆشاانی دوو ئینڵای پارێزگااارا کە لەشااران 
نەدەهااااااااتا هەڵواسااااااارابوو. نیگاااااااارەکە لەساااااااەر تەخاااااااتەداری 
سوورەچانارێ  کێشرابووا ئەو تەمومیاویەی سەر ڕووخساارەکەا 

یەکەی ساافوماتۆ بە شااێوازە تەماااوی داڤینشاایداهێنااانی تەلیساامانەی 
 بووا کە شێوەکەی لەگەڵ یەکێری دیرە ئاوێتە دەب  و دەتاوێتەوە.

لەو کااااتەی لاااۆڤەر باااۆتە مااااڵی نیگاااارەکەا مۆناااالیزاا یاااان بە ەولااای 
فەرەنسییەکان )ال ژوندا(ا دووجار دزراوە؛ جاارە هەرە نزیرەکەیاان 

دا بااووە. کاااتێریش نیگااارەکە لە شااوێنی خااۆیا لەو 1911لە ساااڵی 
گوایە نابڕدر ا لەنێو لاۆڤەردا نەمااا پاریساییەکان لەساەر  سالۆنەی
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جاااادەدا دەگریاااان و وتاریاااان لە ڕۆژنامەکانااادا نووسااایا لە دزەکە 
دەپاڕاناوە بەڵكو بیگێڕێتەوە شوێنی خۆی. پاش دوو ساڵا مۆنالیزا 
دۆزرایەوەا تااابلۆکە لە باان باااولێری شاااردراوەی ژووری هااوتێلێری 

 فلۆڕەنسا داندرابوو. 
ش کە النگدن بە ڕوونی نیازی خۆی بۆ ساۆفی ئاشاررا کاردا ئێستا

بەوەی جێاای ناااهێڵ ا ئەویااش لەگەڵیاادا لاا  وەناااو هااۆدەی سااالۆنی 
دەوڵەتاااان کەوت. مۆناااالیزا هەر بیسااات گەز لە پێشااای ئەوان باااووا 
کات  سۆفی گڵۆپە ڕەشەکانی هەڵرردن و بە  ەڵەمە تیشراوییەکەی 

تیشااری  ەڵەمەکەی لە دەستیشاای بساات بە بسااتی ناااوکەوەکە گەڕا. 
پشت و پاشی خۆی دەداا هەروەی ئەوەی مینیەڵگرەوەیەی ب ا بە 
 دوای هەر ئاماژە و نیشانەیەکی مەرەکەبە تیشردارەکەی دەگەڕا.

النگدنیش بە تەنیشت سۆفییەوە دەڕۆیشتا هەستێری ختاووکەدانی 
ڕەچااااوکردنی هەباااووا چااااوی لەساااەر ئەو شااااکارە بەناوبانگاااانە 

. النگااادن لەبەر تەمااای ئەو تیشااارە بنەوشاااییەی لە یەکاااانگیر دەباااوو
 ەڵەم الیتاای دەسااتی سااۆفییەوە دەردەچااووا هیچاای وای نەدەبیناای. 
لەالی دەسااتە چەپەوەا ئەو تەختەبەناادە دیااوانە هەشاات گۆشااەییەا 

 وەی دوورگەیەی لەنێو زێی ناوکەوە تایبەتمەندەکە دیار دەکرا.
هەڵواسااراوەی  ئێسااتا النگاادن دەیتااوانی ئەو تەبە ە ڕەشااە شووشااە

ساااااەر دیاااااوارەکە ببینااااا . النگااااادن دەیزانااااایا لەبااااان ئەو تەبە ە 
شووشاااەیەداا لە چااااوە زینااادانە تاااایبەتییەکەی خۆیاااداا نااااودارترین 

 تابلۆی جییانی تێدایە.
النگدن دەشیزانیا ڕەوشای مۆناالیزاا وەی بە ناوباانگترین پاارچەی 
ە هااااونەر لە جییانااااداا هاااایچ پەیوەناااادیێكی بە خەناااادە تەلیسااااماوی

ڕازداریەکەوە نیاایە. هەروەهاااا هااای ئەو ڕاڤەکاااردنە تەلیساااماویانەی 
زۆر لە مێیوونووسانی هونەر و ئەوانەی دەهۆڵیان بۆ لێرادانەوەی 
پیننگێڕی نیگارەکە کوتابووا نییە. زۆر سادە و سااکارانەا مۆناالیزا 

 داڤینشاااایلەبەر ئەوە ئەوەناااادە ناااااودار بااااووا چااااونرە لیۆناااااردۆ 
کاری هونەرییە ئەنڵامی داب . بۆ هەر کوێیەی وایدانابوو باشترین 

چووبااااا پاااارچە هاااونەرییەکەی لەگەڵ خاااۆی دەباااردا گەر لێشااایان 
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پرسیبا بۆ؟ دەیگاوت ئەساتەمە لە شاتێ  جیااببێتەوەا کە ناسارترین 
 دەربڕی جوانێتی مێینەیە.

لەگەڵ ئەوەشاااداا زۆر لە مێیوونووساااانی هاااونەرا گومانیاااان لەوە 
باۆ مۆناالیزاا هایچ پەیوەنادی بە  داڤینشیی هەبووا کە ڕێز و پێزانین

الیەناااای تەلیساااامێتی هااااونەرەکەیەوە نیاااایە. لەڕاستیشاااادا تااااابلۆکە 
شێوەیەکی سەرسامییانەی پاۆرترێتی ئاسااییانەی سافوماتۆیە. ڕێاز 
و شااارۆی داڤینشااای باااۆ ئەم کاااارەیا وەی زۆر کەی دەیاااانگوتا 

بان دەگەڕێتەوە باۆ شاتێری زۆر  اووڵتر: وەی پەیاامێری شااراوە لە
تەبە ەکانی بۆیەی تاابلۆکەدا هەبا . لە ڕاستیشاداا مۆناالیزاا یەکاێرە 
لە ناااوکتە لەبااانە هەرە بەڵگەدارکراوەکاااانی جییاااانە. تاااابلۆکە زۆری 
لەسەر کۆڵراوەتەوەا کتێبی  ەبە  ەبە لەباارەی ڕازەکاان و دوانەیای 
تەلیس  دەربڕین و الیەنە هاونەرییەکەی لەساەر نووساراوەا کەچای 

 یوایە خەندەکەیا تەلیسماویترین بزەی سەر دنیایە.هێشتا خەڵ  پێ
ا النگدن وا بیری کردەوەا لەتاابلۆکەش هیچ تەلیسمێریشی تێدا نییە

دەچووە پاێش و ساەرنڵی لەساەر هاێڵە کاڵبووەکاانی تاابلۆکە دەداا 
 .هەر هیچ تەلیسمی تێدا نییەکە چ جۆرە شێوەیەکی لەخۆ گرتوە . 
لۆی مۆناالیزا لەگەڵ گرووپێرای زۆرناب  النگدن ڕاز و تەلیسمی تااب

هەنااااد  سااااەیرا لەگەڵ دەیااااان زیناااادانی گرتووخااااانەی پارێزگااااای 
تاااااوتو  کردبااااوو. موحااااازەرەکەی النگاااادن لە  Essexئیسااااێرس 

زیندانەکەداا بەشێ  باوو لە بەرناامەی زانراۆی هارڤاارد باۆ ئەوەی 
پەروەردە و فێرکاااردن بباااردرێتە نێاااو سیساااتمی زینااادانەکانا وەی 

نگاادنیش پێیااان خۆشاابووا ناویااان لەبەرنااامەکە نااابوو هاوڕێرااانی ال
 کلتوور بۆ حوکمبەسەرداکراوەکان.

النگااااادن بەوەساااااتاوی لە پشااااات ئاااااامێری ڕوونراااااردنەوەکەیا لە 
کتێبخاااااانەی زینااااادانەکەداا تااااااوتوێی مۆناااااالیزای لەگەڵ زینااااادانە 
ئامادەبووەکان دەکردا پێی سەیر بوو پیاوەکان شتیان لە باارەیەوە 

 خەڵرانی زبر بوون بەنم سەرنج تیییش بوون. دەزانیا ئەوان
"دەکر  سەرنڵی ئەوە بدەیا" النگدن بە ڕۆیشتنە بەردەم تاابلۆی   -

مۆناااالیزاا وای باااۆ ڕوون کاااردنەوەا "کەوا پاشاااخانی ڕووخسااااری 
مۆنالیزاا ناڕێرەا" مەبەساتی النگادن لە جیااوازی درەوشاانەکە باوو. 
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ەکی بەرچااو لەوەی "داڤینشی هێڵی ئاسۆیی لەالی ڕاست بە شاێوەی
 هی الی چەپ نەویتر کێشاون.

 "ئەر  ئەو سەرچیخ چووە؟" یەک  لە زیندانیان وای گوت.   -
النگااادن پێرەنااای. "نەخێااارا داڤینشااای زۆر جااااران وای کاااردووە. لە  -

یە. بە نەویرااردنەوەی دیمەناای داڤینشاایڕاسااتیدا ئەمە وردە فێڵێراای 
لیزا کااردووە لە الد  لە الی دەسااتەچەپی نیگااارەکەداا وای لە مۆنااا

الی چەپەوە گەورەتر دیار ب  وەی لەوەی لە الی ڕاساتی. لێارەش 
وردە نوکتەیەکی داڤینشی هەیە. لە ڕووی مێایووییەوە ڕاماانی نێار 
و مااا   بە ئاراساااتەکان نیشاااانە کاااراوەا بەوەی مااا  الی چەپەیە و 
نێاااریش الی ڕاساااتە. لەبەر ئەوەی داڤینشااای هەوادارێرااای مەزنااای 

ووا بااۆیە کااارێری وای کااردووەا مۆنااالیزای لەالی بنەمااای میێیاانە باا
 چەپەوە زۆر تەلیسماوانەتر کێشاوە لەچاو الی ڕاستی.

"بیساااااتوومە نێرباااااازیش باااااووەا" پیااااااوێری وردیااااالە کە ڕدێنێرااااای  -
 تەمشووالنەی هەبووا وای گوت.

النگاادن ڕەنگاای گااۆڕا. "مێیوونووسااان بە گشااتی بەو شااێوە نااایڵێنا  -
 گەزباز بووە." بەنم ڕاستە. داڤینشی هاوڕە

 "ئایا هەر لەبەر ئەوەیەا ئەو مێیایەتی ال پیرۆز بووە؟" -
"لە ڕاستیداا داڤینشی لەگەڵ ئەوەدا بووا هاوساەنگیێ  لەنێاوان ما   -

و نێااردا هەباا . ئەو ڕای وابااووا گیااانی ماارۆڤ ڕوونااای ناااب  تااا 
 هەردوو توخمی نێرینە و مێینەی تێدا نەب ."

و مێااایە؟" یەکێااا  لەوان وا "مەبەساااتی تاااۆ هەردوو هەرامەی نێااار  -
 هەڵیدای .

ئەمە بووە مایەی  ا ای پێرەنین. النگدن پێیوابوو باسی پاوختەیەی 
)نێرەمااووی( و  Hermaphroditeلەسااەر وشااەی هێرمافرۆدایاات 

و ئافرۆدێیاااااااات  Hermesپەیوەناااااااادی وشااااااااەکە بە هێاااااااارمس 
Aphrodaite  براااا بەنم مێشااری پێیگااوتا باساارردنی شااتێری واا
 ووپەدا بە فیڕۆ دەڕوا.لەنێو ئەم گر

"ئەر  مستەر النگفۆردا" پیاوێری باازوداری چوارشاانە هااتە  ساەا  -
"ئەر  ڕاسااتە کە مۆنااالیزا وێنەیەکاای وەڕەزی داڤینشاای خااۆیەتی؟ 

 گوێ  لێبووە کە شتەکە ڕاستە."



183 

"زۆر پێااادەچ  وابااا ا" النگااادن وای بە کاااابرا گاااوتەوە. "داڤینشااای  -
ش بە شاااایرردنەوەی کەسااااێری تەشااااقەڵەباز بااااووەا کۆمریااااوتەری

ڕووخسااااری هەردووکیاااانا شاااتی سەرساااوڕهێنەری لەیەکچاااووی 
ڕووخسارەکانیان سەلماندووە. خاۆ ئەگەر داڤینشای ویساتبێتی هەر 
شاااااتێریش بڵااااا ا" النگااااادن لەساااااەر  ساااااەکەی خاااااۆی ڕۆیشاااااتا 
"مۆناااالیزاکەی نە نێااارە و نە مێشاااە. نیگاااارەکە هەڵگاااری پەیاااامێری 

 ردنی هەردووکیانە."ناسری نێرەمووکانەیە. شتەکە ئاوێتەک
"ئایااااا دڵنیااااای کە شااااێوازێری  ااااۆڕی هارڤاردیااااانەیە بەوەی بڵێاااای  -

 مۆنالیزا هیچ نییە بەدەر لە مێینەیەکی ناشیرین نەب ." 
ئیاادی النگاادن پێرەناای. "لەوانەیە تااۆ ڕاساات باای. بەنم لە ڕاساااتیدا  -

داڤینشاای کلیلێراای گەورەی بەجاا  هێشااتووەا بەوەی تااابلۆکەی بە 
دە براار . ئەر  کەسااتان گوێتااان لە خااوایەکی نێرەمووکێاا  مەزناا

 ؟"Amonمیسریەکان بووە بەناوی ئامۆن 
"بەڵ ا بەڵا !" پیااوە کەتە زلەکە وای گاوتا "خاوای ماساوولرەداری  -

 پیت و فەڕ )وەچەنانەوە(." 
 النگدن بە وەنمەکە سەرسام بوو.

"لەسەر هەموو پاکەتە کۆندۆمێ  وا نووسراوە." پیاوە چوارشانەکە  -
ەکی پڕ بەدەمی باۆ کارد. "لەساەر پااکەتەکە وێانەی پیااوێرەا خەندەی

ساااەری بەرانێرااای پێاااوەیە و لێشااای نووساااراوە خاااوای پیتاااوفەڕی 
 میسرییەکان."

النگدن بە مارکەی پااکەتە کۆنادۆمەکە ئاشانا نەباووا بەنم دڵخاۆش 
بااااوو بەوەی کارخااااانەکە نووسااااینە هیاااارۆگلیفیەکەی میسااااریان بە 

بە ڕاساااااتی  Amon. ئاااااامۆن ڕاساااااتی خوێنااااادۆتەوە. "زۆر باشاااااە
و  106نمااوونەی پیاااوێرە کە سااەرێری بەرانااانەی هەباا ا فاارەپەڕین

 ااۆچە  ووپاااوەکەی پەیوەناادییان بە زاراوەی هاااوچەرخی هااۆرنی 
Horny ".یەوە هەیە 

 "ناا وا نەڵێی!" -
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"نا وانەڵێیا" النگدن پێای گاوتەوەا "ئایاا دەشازانی کە هاوساەرەکەی  -
ەنااادیی مێیااانەی پیتاااوفەڕی ئاااامۆن کااا  باااووە؟ ئایاااا دەزانااای خواو

 میسرییەکان ک  بووە؟
 چەند چرکەیەکی بێدەنگی بە دوای پرسیارەکەدا هات. 

بووەا" النگدن دەستی دایە  ەڵەمێ  و  Isis"خوایە مێینەکە ئیسیس  -
ە." Amonپێیگوتن. "کەواتە ئێمە خواوەندی نێرمان هەیە کە ئامۆن 
ا خواوەندی ئیدی ناوەکەی لەسەر تەختەڕەشەکە نووسی. "هەروەه

ە. بە شاااێوەی نووساااینی کاااۆن Isisمێینەشااامان هەیە کە ئیسااایس 
 ."L`ISAدەنووسرا لیزا 

النگاااااادن لە نووسااااااینەکە بااااااووەوە و گەڕایەوە پشاااااات ئااااااامێری 
 ڕوونرردنەوەکە.

AMON  L`ISA 
 ئامۆن لیس)ز(ا

 "ئایا ئەمە هیچتان پێدەڵ ؟" ئەو وای لێررسین. -
   بوو وای هەڵدای .... ئای لەوە." یەکMona Lisa"مۆنالیزا  -

النگاااادن سااااەری لە انااااد. "بەڕێاااازانا نەوەی هەر ڕووی مۆنااااالیزا 
نێرەمووکااانەیەا بەڵرااو ناوەکەشاای یەكێتاای خااوایەتی نێاار و مێاایە. 
برادەرانا ئەمەشایان نیێنییكای بچاووکی داڤینشاییە و هۆکااری بازە 

 تەلیسماوییە ناسراوەکەی مۆنالیزایە."
 

وت و لە پڕێریشەوە کەوتە ساەر "باپیرەم لێرە بووەا" سۆفی وای گ -
چۆیا ئێستا هەر تەنیا دە پ  لە مۆنالیزاوە دوور باوو. ڕاڕایاانەش 
تیشری  ەڵەمە الیتەکەی دەستی دایە سەر ناوکەوە تایبەتمەندەکەی 

 بەردەمی. 
النگاادن یەکەم جااار هیچاای نەدی. پاشااان کە ئەویااش لەپاااڵ سااۆفی 

لەسااااەر دانەویاااایەوەا دڵااااۆپێری بچااااووکی شاااالەیەکی وشااااربووی 
؟ لە هیرەوە گڵاۆپە تیشا  مەرەکەبناوکەوەکە دیا دەبریسرایەوە. 

. خااااوێنڕەشااااەکەی بەبیرهاااااتەوە بااااۆ ئەو شااااتە بەکااااار هاااااتبوو. 
هەستەکانی ختووکەی دەدان. سۆفی ڕاستی کرد. بەرلەوەی بمر ا 

 ژان سانیێر سەرێری مۆنالیزای داوە.
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ت و "ئەو بەباا  هااۆ نەهاااتۆتە ئێاارە." سااۆفی بەساارتەوە وای پێگااو -
هەڵستایەوە. "من دەزان  لێرە پەیامێری باۆ بەجا  هێشاتووم." خێارا 

اسااااتەوخۆ تیشااااری الیەتە وا هەنگاااااوی بااااۆ الی مۆنااااالیزا ناااااا ڕد
 ەڵەمەکەی دایە ساااەر نااااوکەوەکەی بەردەمااای تاااابلۆکە. شاااەپۆلی 

 تیشرەکەی لەسەر ناوکەوەکە دەهێنا و دەبرد.
 "هیچ شتێ  لێرە نییە." -

النگدن بریسرەیەکی کزی بنەوشەیی لەسەر لە هەمان ساتەوەختداا 
تەخااتە شووشااەی سااەر مۆنااالیزا بەدی کااردا خااۆی نەوی کااردەوەا 

هێواشی تیشاری ڕوونااکییەکەی  دەستی سۆفی گرتا ب   107بازندی
 لەسەر خودی تابلۆکە دا. 

 هەردووکیان لەجێی خۆیان سڕ بوون.
لەسەر شووشەکەا شەش وشە بە بنەوشاەی دەرکەوتانا وشاەکان 

 ێ  لەسەر ڕووخساری مۆنالیزا نووسرابوون.هەر ڕ
 
 
 
 

 ٢٧بەندی 
 

مااانزم کاااۆلل  لەساااەر مێااازی نووساااینگەی ساااانیێر دانیشاااتبووا بە 
بڵێای  شێوەیەکی بڕوانەکراویش دوگامەی تەلەفاۆنەکەی داگارت. تاۆ

؟ "ساەلرە ساابوونێ ؟ بە ڕاست و دروستی گوێ  لە فاش  باووب 
ی گاااای پاااا  ئااااێس بەنم النگاااادن چااااۆن زاناااای کە بە ئااااامێرۆکەیەک

 چاودێری دەکر ؟"
 "سۆفی نیهوا" فاش  وەنمی دایەوە. "سۆفی نیهو پێی گوتووە." -
 "چی؟ بۆ؟" -
"بە نەفاارەت باا ا پرساایارێری  شاایاوەا بەنم تااازە گااوێ  لە پەیااامە  -

 تۆماکراوەکەی تەلەفۆنەکەی گرتا ئەو ئاماژەی شتەکەی پێداوە"
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یهو بیری لە چی تۆ بڵێی نکۆلل  لە حەپەساوییان  سەی بۆ نەکرا. 
؟ تااۆبڵێی فاشاا  بەڵااگەی وای کەوتبێااتە بەردەسااتا کە کااردبێتەوە

وەردابێاتە ئۆپەراسایۆنەکەی  108سۆفی خاۆی دەساتی خاپینۆکاانەی
پۆلیسی دادوەری؟ ئاخر بەم جۆرە سۆفی نەوەی هەر دەردەکر ا 
بەڵرو زیندانیش دەکر . "بەنم جەنابی کاپتن... کەواتە دەب  النگدن 

  ؟"ئێستا لە کو  ب
 "چما هیچ زەنگی ئاگاداری ئاگرکوژێنەوە لەو  لێیداوە؟" -
 "نەخێرا جەناب." -
 "خۆ کەسیش لە ژێر دەرگای گراند گەلەرییەوە نەهاتۆتە دەر؟" -
نەخێاااار. هەروەی داوات کااااردا ئااااێمە ئەفسااااەری ئاسایشاااارارێزی  -

 لۆڤەرمان لەو  داناوە."
 "زۆر باشەا النگدن هەردەب  لەنێو گراندگەلەریدا ب ." -
 ناوەوە؟ بەنم لەو  چی دەکا؟" "لە -
 "ئایا ئاسایشرارێزی گەلەرییەکە چەکدارە؟" -
 "بەڵ  جەناب. ئەو پاسەوانێری پلە بەرزە." -
"بینێرە ژوورەوە." فاش  وای فەرمان بەساەردا کارد. "مان تاا چەناد  -

خااولەکێری دیاارە  پیاوەکااان  پاا  ناااگەنە ئەو . ناشاامەو  النگاادن  
د. "واش باشاااااترە بە لەدەسااااات دەرچااااا ." فاشااااا  ئیساااااتێری کااااار

 ئاسایشرارێزەکە بڵێیا لەوانەیە سۆفی نیهوی ئاژانیشی لەگەڵدا ب ."
 "پێموایەا سۆفی نیهو ڕۆیشتووە." -
 "ئایا بە چاوی خۆت بینیت ڕۆیشتب ؟" -
 "نەخێرا جەنابا بەنم اااااااااا" -
"باشااەا خااۆ کەی سااۆفی لە دەرەوەی شااوێنەکەی نەبینیااوە. ئەوان  -

 تە ناو مۆزەکە."هەر بینیویانەا کە هاتۆ
و کااۆلل  ساااەری لە کاااردەوە باااوێریەکەی ساااۆفی نیهاااو ساااوڕما. ئە

 ؟ هێشتا لەنێو تەالرەکە دایە
"چااااارەی باااارەا" فاشاااا  وای فەرمااااان بەسااااەردا کاااارد. "تااااا ماااان  -

 دەگەڕێمەوەا دەمەو  النگدن و  نیهو لەبن لوولەی تفەنگدا بن."
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ی کاۆ دوای ئەوەی تڕێلە باربەرەکە ڕۆیشتا فاشای پیاوەکاانی خاۆ
کااردنەوە. النگاادن سااەلماندی کە نێچیرێراای داودۆزە و بە ئاسااانی 
ناااگیر ا ئێسااتاش بە یااارمەتی سااۆفی نیهااوی ئاااژانا پرساای گرتناای 

 وەی ڕەچاو دەکراا  نەوەی هەر دەرنەچووا بەڵرو سەخت بوو.
 فاش  بڕیاری دا سەرچڵی نەکا.

باااۆ ئەوەی خاااۆی لە کێشاااەی دیااارە بە دوور بگااار ا فەرماااانی بە 
پیاوەکاااانی کااارد بگەڕێااانەوە لاااۆڤەرا نیاااوەکەی دیرەشاااای  نیاااوەی

ڕەوانەی تاکە شوێنێ  لە پاریس کاردا کە دەکارا النگادن پەناای باۆ 
 ببا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٨بەندی 
 

لە نێاااو ساااالۆنی دەوڵەتاناااداا النگااادن بە حەپەسااااوییەوە لە شاااەش  
وشااااە درەوشاااااوەکە ڕامااااابوو. دیاااااربوو دە ەکە لە هەوادا مەلەی 

 . داهێنابوورێری زبری بەسەر خەندەکەی مۆنالیزادا دەکردا سێبە
کە   "مریااادەکانا" النگااادن بە چااارپەوە وای گاااوت. "ئەمە دەساااەلمێن -

 باپیرت ئەندام بووە."
 کرد. "تۆ لەمە دەگەی؟" یسەیر یەوەسۆفی بە شڵەژاوی -
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"ب  هیچ س  و دووێ ا" النگدن وای پێگاوتەوەا بەساەر لە انادنەوە  -
"ئەمە هەرە بنەماااااترین جاڕنااااامەی  بە گاااای هزرانیشاااادا چووبااااوو.

 فەلسەفەی دەستەی مریدانی برایەتییە!"
سااااۆفی بە شااااررزەیی بەراماااابەر نووسااااینە تااااێرەنوەکەی سااااەر 

 الیزا ڕامابوو.نڕووخساری مۆ
SO DARK THE CON OF MAN 

 ڕەشە چەندگۆبەندی پیاو ئایا 
ا "داباای مریاادانی برایەتاای بااۆ کەوتەوە  سااەکردن"سااۆفیا" النگاادن  -

ی مێیااانە لەساااەر بنەماااای باوەڕێااا  وەنااادنی نەمرێتااای خواپەرسااات
ڕۆنااراوەا پیاااوی دەسااەنتدار لە سااەرەتای کڵێسااەی کریسااتیانێتیداا 
جییاااانی  بەوە لەخشاااتەبردا کە درۆی شااااخدار باااۆ ساااووکرردنی 

 مێینە باڵو برەنەوە و  پایەی نێرینەش بەرز ڕابگرن."
 سۆفی هێشتا  بێدەن  بووا هەر لە وشەکان ڕامابوو.

و  109ساااااتەنتیننکو امریااااادانی دەساااااتەی برایەتااااای بڕوایاااااان وایە" -
سااااالرییان بە رشاااوێنیەڵگرە نێرەکاااانی دوای خاااۆیا بترەرساااتی دای

بەوەی  هەڵمەتێرااااای ا ێااااارایەوەگباوکسااااااالرێتی کریساااااتیانێتی هەڵ
دێواندنی مێینەی پیرۆزیاان دەساترێررد و خاوای مێینەیاان باۆ هەتاا 

 ."هەتایە لەنێو دینی نوێدا کوێر کردەوە
نیا بوو. "باپیرەم منای نااردۆتە ڵسۆفی هێشتا ناد ەکەینڕیدەرب سە  -

ئەم شااوێنە تااا ئەم شااتە باادۆزمەوە. خااۆ هەر دەباا  هەوڵاای داباا  
 شتێری زیاترم پ  بڵ ."

. ری دیارەیەێئەو پێیاوایە ئەمەش کاۆدالنگدن لە واتااکە گەیشاتبوو. 
وا  واتای شاراوە  لێرە ب  یاان نااا النگادن نەیادەتوانی دەمودەسات

ەکەی یشاااااتاش مێشاااااری ئەو  بە پەیاااااامە ڕوونە ڕواڵەتیاااااێبڵااااا . ه
 سانیێرەوە خەری  بوو. 

بەڕاساتیش ا ئەو وابیاری کاردەوەا ڕەشاە چەند گۆبەندی پیاوئایا 
 .ڕەشە

کەی نااااااتوان  حاشاااااایی لەو چااااااکە  ەبە و گەورەیەی کڵێساااااای 
هاوچەرخ لە جییانی پەشێوی ئەمڕۆدا براا کەچای هێشاتاش کڵێساا 
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ی خاپانااااااااادن و تونااااااااادوتییی هەیە. ئەو هەڵااااااااامەتە مێیوویێرااااااااا
خاچرەرسااتانەی بااۆ "پەروەردەکااردنەوە"ی ئایینەکااانی بترەرسااتی و 

و توندی هەبووا شێوازی وای  پەرستشی مێینەا س   سەدەی گرژ
 بەکارهێنا تا ئەوپەڕی تۆ اندن ڕۆیشت.

دادگای پشرنینی کاسۆلی  کتێبێریان باڵوکردەوەا دەکر  بگاوتر ا 
 اڵوناااامە باااووە.بوی ئاااادەمیزاددا خاااوێنڕێیترین وە مێااایتائێساااتا ل
یان چەکوچی جادووگەرانا  malleus maleficarum110 کتێبەکە

بیااار ئازادەکاااان ئاگاااادار دەکااااتەوە و  ئاااافرەتەجییاااان لە مەترسااای 
چۆن ئەو کەسانە دەستنیشان برەن و  انی ئایینی دەکااێنمایی پیاوڕ

بادەن و لەناویاان بەرن. و ئەشارەنڵەیان   بیاندۆزنەوەا چۆن ئاازار
ئەمااااانەی  ئەو "جااااادووگەرە" شااااوومانە بەالی کڵێساااااوە هەمااااوو

ە ژنەکاااانا  ەرەجەکاااانا شااامێیااانەا کەشی یو مامۆساااتا خوێنااادکار
سااۆفییەکانا ماشااقانی سروشااتا گیاودەرمااان کااۆکەرەو و هەمااوو 

 ادا" لێرراباااشااتژنێاا  "کە گومااانی هاوئاااوازی لەگەڵ جییااانی سرو
هااااۆی کااااردەوە بێخواییەکەیااااان کە  یش بەەوە. مامانەکااااانتدەگاااار

ن بەکاااار دەهێناااا وباااۆ ئاساااانرردنی ژانااای مناااداڵبو داودەرمانیاااان
ەوای ڕدەکوژرانا کڵێسا دەیگاوت ئەو ژانای لەدایرباوونە سازایەکی 

ی یلە دارساااێوی زانیاااار لە تاااۆڵەی ئەوەیخاااوایە  باااۆ ساااەر حەواا 
 یانخواردووەا کەواتە الی ئەوان خاودی لەدایرباوون بیارۆکەی تااو

مای بوو. کڵێسا لە ماوەی س  سەد ساڵی ڕاوکردنای جادوبازاناداا 
 د و لەناوبرد.سووتانسەرسوڕهێنەرانە پێنج ملیۆن ژنی 

 شێوەیەکی خوێناوی کاری خۆی کرد. کە بەەپڕوپاگەند
 جییانی ئەمڕۆمان بەڵگەیەکی زیندووە.

حیااانەتێری ڕۆشاانگەری ۆژنااان کە بە نیااوەی چارەنووسسااازانەی ڕ
نا لە پەرساااتگاکانی ساااەرتاپای جییانااادا تاروماااار کاااران. دادەنااادرا

نەی ئەرسااەدۆکسا نە هاایچ کەشیشااە یااابێراای مێڕهاایچ ساااوە نە لەو
ژنێراااای کاسااااۆلی  و نە هاااایچ مەالیەکاااای ژن لە نێااااو ئیساااانمەتیدا 

ئەو -ئەوەی جااااران بە هاوساااەرایەتی پیااارۆز دەبینااادرا  بینااادر .نا
ە وببو هەریەکەی و م  کە یە سێرسە سروشتییەی نێوان نێرییەکێت
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هەڵگێڕدرایەوە و باووە ڕەفتاارێری پێچەوانە ئیدی  -ۆحێری پیرۆزڕ
رای یێکە داوای یەکێت اشەرمیێن. پیااوە چاای و پیرۆزەکاانی جااران

رساااییان لەگەڵ هاوساااەرە مێینەکاااان دەکااارد تاااا لەگەڵ خاااوادا ێس
ەکەیان بە کااارێری شااەیتان ییەکااانگیر باانا ئێسااتا هاناادەرە سێرساای

 هاوکاری تەواوی حەزی ژنەوە ئەنڵام دەدر . کە بە ادەزانن
تەماشاااکردنی کڵێسااا  تەنااانەت پرساای دەسااتە چەپاایش لە بەسااووی

 left – gaucheلیااداا وشاەی چەپ تادەرنەچوو. لە فەرەنساا و ئی
کاتێراااادا  ێیااااانە بەدەسااااتەوە دەدەنا لەرهێمااااایەکی نە sinistraو 

ئەمڕۆشای  و ڕاساتییە. تاا اسات هاوواتاای ڕەوایایا لێزانایڕدەستە 
لەگەڵااادا بااا ا هااازری ڕادیراااالی بە بااااڵی چەپ دادەنااادر ا بیااااری 
نااااااامە اڵنی بە مێشااااااری چەپ و هەمااااااوو شااااااتێری شااااااەیتانی و 

 111شەڕانگێزییە. 
وەرسااوڕا.  کەکەبااوو. چەرخااوفەلە ۆژی خااوای مێیاانە  ئاااواڕئیاادی 

دایاارە سروشاات بااووە جییااانی پیاااوا خااوای شااەڕ و وێرانرااارییش 
)مناایەتی( نێار دوو هەزار سااڵە  بەبا  دەستی خۆیان بینی. ئێگۆی 

اودێریێری هاوسەرە مێیانەیەکەی لەجرتاوفرت دایە. مریادانی چهیچ 
سایۆنێش لەو بڕوایەداباوون ئەم  ڕتێخساتنەی مێیانەی پیارۆزا لەم 

خەڵراااای  اHopiسااااەردەمەی ئێسااااتاماندا وای لە خەڵراااای هااااۆپی 
"ژیاااانێری لە  koyanisqutsiوەا نااااوی وەساااەنی ئەمریراااا کاااردڕ
هاۆی  ەوشاێری نااجێگیر بەڕوسەن  دەرچاوو" لا  بناێنا بەوەی ها

هۆرماااااااۆنی تستوساااااااتیرون کە دنەی شاااااااەڕ دەداا  زۆرباااااااوونی 
ا زی دژی دایارە سروشاتێاەکانی دژە ژن و پەرەسەندنی بێڕڵکۆمە

 هاتۆتە ئارا.
" کە ئاگاااای لەدەنگااای چااارپەیەی باااووا بە النگااادنی گاااوتا ساااۆفی  -

 ڕۆبەرت! یەکێ  بۆ ئێرە د !"
 لەداننەکەوە دەهات. ای لە تەپەی پێیەی بووگوێ یشئەو

"دەی لێاااارەوە!" سااااۆفی الیااااتە تیشاااا  ڕەشااااەکەی کوژاناااادەوە و  -
 و نەما ب . واپێدەچوو لەبەر چاوی النگدندا  بووبێتە هەڵ 
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انی لە بیروباوەڕی ئیسالمیشدا، فریشتەی خێر لەسەر شانی ڕاستە و هی شەڕنووسیش لەسەر ش  
چەپە. لە قیامەتیشدا ئەوەی تۆمارنامەی بە دەستە ڕاست دەدا دەچێتە بەهەشت، ئەوەشی بەدەستە چەپ 

 دەیدا، ڕێک بۆ دۆزەخ.
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! کااتێریش لە کوێاوەکە نابینا باووە.  بۆ ساتێ  النگدن هەستی کرد
اسااتی بەرچاااوی ڕوون بااوونەوەا بیناای بیچماای سااۆفی بەرەو ناوەڕ

و لەپەنااا تەختەبەناادە هەشاات گۆشااەییەکەدا دیااارە.  واڕژوورەکە دە
خەریاا  بااوو دوای باارەو ا کەچاای دەنگێاا  لە پشااتەوەڕا  یااشئەو

 وەستاندی.
 "بوەستە!" پیاوێ  فەرمانی بەسەردا کرد. -

ئەفسەری ئاسایشی لۆڤەر لە دەرگای سالۆنی دەوڵەتان هاتە پێشا 
 ەی لە سینگی گرت.دەمانچەکەی ل  ڕاگرتا ڕاستەوخۆ نیشان

و دەساااااتەکانی بەرەو والنگااااادن خۆزاییاااااانە هەساااااتی کااااارد هەرد
 بنمیچەکە بەرز بوونەوە.

 "دەی درێی بە!" پاسەوانەکە وای فەرمان بەسەردا کرد. -
لەساەر زەوی وومەتەکاانی ڕبۆ چەند چرکەیەی النگادن درێای باوو 

خێرا بازیادا ساەری و شااپێری لە  اچەکاانی  ش. پاسەوانەکەخشان
 لێری کردنەوە.دا و 

"جەنااااابی النگاااادنا بیرێراااای شاااااشا" ئەو وای گااااوت و لااااوولەی  -
دەمانچەکەشاای بە توناادی لەسااەر پشااتی چە اناادبوو. "بیرۆکەیەکاای 

 شاش."
کانیشاااااااای ەووی لەسااااااااەر ناااااااااوکەوەکە و هەردوو باااااااااڵ و ال ڕ

لێرررابوونەوەا النگدن میزاجێری کەمی تەوسدارانەی لەم ڕەوشەی 
ڕووی لە  بەنما وای بیرکااردەوە. کەپیاااوە ڤیتروڤااانەخااۆی بیناای. 
 خوارەوە.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٩بەندی 
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لەنێااو کڵێسااای سااێینت سەپنیسااداا سااینی دەسااتی دابااووە ڕاگاارە 
ئاسااانی مۆمااادانێری گەورەی مااارازان لە الی  ورباااانیگەکە و بەرەو 
بنرەی  ووچەکەکە دەچوو. دیاربوو دەسارەکە باۆ شاراندنی کاشای 

ی لەسەر کاشیە مەڕمەڕە بۆرەکەی ناوکەوەکە دەشیا. سینی چاو
گرتبووا کە بۆشاییە هەساترێرردووەکەی داپۆشایبووا پەیشای بەوە 

 برد کە ناتوان  کاشیەکە بەب  دەن  لێوەهاتنێ  بشرێن .
ئاسااان لەساااەر مەڕمەڕ. بەهاااۆی ئەو مەدای چااااڵەی بنمااایچەکەوەا 

 دەنگێری زۆر دەداتەوە.
ساااتا نوساااتووە. تاااۆبڵی  ساااۆفیلرەژنەکە گاااوێی لێنەبااا ؟ خاااۆ ئەو ئێ

لەگەڵ ئەوەشدا سینی نەیدەویستا شتێكی وا برا ژنەکە بەخەبەر 
بێتەوە. لە دەوروبەری خۆی بۆ پارچە  وماشێ  ڕامااا تاا مۆمادانە 
ئاساانینەکەی تێااوەرپێچ ا هیچاای نەبیناای تەنیااا لە پااارچە کەتانێاا  
بتاااراز  کە بەسااااەر  ورباااانیگەکە دادرابااااووا لااا  حەزی لێنەبااااوو 

ا وای بیرکاااردەوە. مەباااایەکەمەکە پااایس براااا.  وماشاااە مومباااارەک
دەیزانااای بەتاااا ی تەنیاااا لەو کڵێساااە گەورەیە دایەا ئیااادی ساااینی 
مەباکەی لەبەر خۆی داکەنی. کااتێریش مەبااکەی لەخاۆی کاردەوەا 
کات  داوە خورییەکانی مەباکەی لە گۆشتی بارینەکەی ساەر پشاتی 

 ابوو.خشا هەستی بە ژانێ  کرد وەی ئەوەی شتێری پێوە بدا و
ئێستا سینی ڕووتو ووتا تەنیا پاارچە  وماشاێری وەرپێچاراو لە 
دەورەی مەورەتی نەب . سینی مەبااکەی لەساەری ئاسانی ڕاگارە 
مۆمدانەکەی بەست. ئینڵا سێرەی لە نێوەڕاستی کاشی نااوکەوەکە 
گرتا بە هێزێرەوە پیای کێشااا دەنگێرای خەفەباووی لێاوە هاات. بە 

هیچی لێنەهات. جارێری دیارە لێیادایەوەا لێدانەکەی یەکەم کاشیەکە 
دیسااان دەنگێراای کربااووەوەا بەنم ئەمڵارەیااان کاشاایەکە درزێراای 
تاااااێرەوت. بە لێااااادانی ساااااێیەم کاشااااایەکە وردوهەڕا باااااووا بەرد و 

 خاشاکەکەی ڕژایە نێو چاڵەکەی ژێر ناوکەوەکە.
 !پەناگەیەی

هەر زوو پاااارچە بەردەکاااان و خاااۆڵەکەی البااارد و ساااەیری نێاااو 
یەکەی کاارد. کاااتێریش دانەویەوەا خااوێنی لەنێااو دەمارەکاناادا بۆشااای
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دەکااون. باساارە ڕووتەکەی بااۆ نێااو کااونەکە درێاای کاارد و دەسااتی 
 گەیشتە نێو چاڵەکە.

یەکەم جاااار هەساااتی بە هااایچ نەکااارد. بنااای کاااونەکە ڕووت باااووا 
بەردێری لووی. ئینڵا لە  وونیەکە هەستی بە شتێ  کردا دەستی 

ە باااااردا دەساااااتی بە شاااااتێ  کەوت! باااااۆ ژێااااار هاااااێڵە پەمەیااااایەک
تەختەبەردێراای ئەسااتوور.  امرەکااانی لە دەوروخااولی بەردەکە داا 
پەنڵەکانی لێگیر بووا بە ئەسرایی تەخاتەبەردەکەی بەرزکاردەوە و 
دەری هێنااااا. کاااااتیریش هەڵسااااتایەوە و چاااااوی لەبەردەکە کاااارد و 
پشرنیا لەوە تێگەیشت کە بەردێرای داتاشاراوە و چەناد وشاەیەکی 

ر هەڵرەندراوە. بۆ ساتێ  هەستی کرد باۆتە موساای زەماانی لەسە
 ئێستا.

کاااااااتێریش سااااااینی وشااااااە هەڵرۆڵراوەکااااااانی سااااااەر بەردەکەی 
خوێندنەوەا سەرسام بوو. ئاخر ئەو چاوەڕوانی بەردەکلایلەکە باوو 
کە نەخشااە باا ا یااان ئاراسااتەی تێرچااڕژاوی ئاماااژەدارا لەوانەبااوو 

ترین شااااتی لەسااااەر کااااۆدەدار باااان. کەچاااای  بەردەکلاااایلەکە سااااادە
 هەڵرەندرابوو.

 38:11کار 
؟ سینی ساەری لە ساادەییە شاەیتانیەکەدا ساوڕما. ئایەتێری بایبل

ئەو شااوێنە نیێنیاایەی بە دوایاادا دەگەڕاا پەردە لەسااەر سااورەتێری 
بایبلی هەڵادەداتەوە؟ هەر بە ڕاساتی خاۆ دەساتەی برایەتای لە هایچ  

 سووکایەتییەك نەسڵەمینەتەوە!
 و هەشت. ئایەتی یازدە.کار. بەندی سی 

هەرچەندە سینی ئایەتی یاازدەی لەبەرنەباووا لا  دەیزانای کتێبای 
کااارا چیڕۆکاای ئەو پیاااوە دەگێااڕێتەوە کە خواوەنااد چەنااد جارێاا  

ا ئەو وای بیرکاردەوەا بە شاتێری گونڵااوئیمانەکەی تا یرردۆتەوە. 
 ئاستەم بەسەر مەرا بوونەکەی خۆیدا زاڵ دەبوو.

ی خۆی دایەوەا چاوی لە هێڵە پەمەییەکە کاردا ئاوڕێری لەسەر شان
کە دادی نەدەدا بەڵراااااااو پێااااااادەکەنی. لەو  لەساااااااەر  ورباااااااانیگە 
سااەرەکیەکەداا کتێبێراای ئاااوزێڕ کااراوەتەوەا بایباال لەنێااو بەرگێراای 

 پێستدا داندراوە.
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لەساااااەر  ەپەناااااگەکەشا خوشااااارە سااااااندرین دەهەژا. هەر چەناااااد 

ی خاااۆی ڕایااای برااااا خولەکێااا  باااوو خەریرباااوو هەڵبااا  و کارەکاااان
کاااتێریش پیاااوەکەی خااوارەوە لە پااڕێرەوە مەباااکەی لەسااەر خااۆی 
الدا مااااایەوە. کاااااتێریش ئەو گۆشااااتە سااااریە ڕوشاااااوەی بیناااایا لە 
سااامناکی شااتە چاااوەڕواننەکراوەکەدا لە شااوێنی خااۆی ڕەق بااوو. 
تەناااانەت لەو شاااوێنەی لێباااووا دەیتاااوانی برینااای ساااەر جەساااتەی 

 کابراکە ببین .
 پیاوەکە  امچیروت کراوە!بێوییدانانە 

ژنەکە  ایشە دڕکدارە خوێناوییەکەی سەر ڕانی کابراشی بینیا ئەو 
ئەر  تاااۆبڵێی چ جاااۆرە بااارینەی ژێااار  ایشاااەکە خاااوێنی لێااادەترا. 

ڕێوڕەسامی  خوایەی ب  بیەو  جەساتەیەی بەم جاۆرە سازا بادا؟
ئۆپیوی دایا ئیدی خوشرە سااندرین زانایا ئەمەش شاتێ  نەباوو 

بەنم خۆ لەو کاتەدا ئەمە شتێ  نەبوو خەمی لێبخوا.   ەت لێیتێبگا.
ئاخر ئەوان چۆنیان دای بەدوای بەردەکلیلەکەدا دەگەڕ .  ئۆپیوی

زانااایا خوشااارە ساااااندرین شاااتەکەی پااا  نەدەهاااااتە پاااێش چاااااوا 
 هەرچەندە دەشیزانی کاتی بیرلێرردنەوەی بە دەستەوە نییە.
ەرا بەو کەشیشاااە خوێنااااوییەکە بە هێواشااای مەبااااکەی کاااردەوە ب

دەسااااترەوتەی تااااازە دۆزیبااااوویەوە بەرەو  وربااااانیگەکەا بااااۆ الی 
 بایبلەکە ڕۆیشت.

لە بێاادەنگێیر  هەناسااە ڕاگرتااووداا خوشاارە ساااندرین  ەپەنااگەکەی 
جێیێشااتا لەو  بەناااو هااۆڵەکە دابەزی و بەرەو ژوورەکەی خااۆی 
گەڕایەوە. لەو  کەوتە سااەر دەسااات و لەژێااار پاااێخەفە داریااانەکەدا 

دوو ێری ساااەرمۆر باااردا سااااننێ  باااوو لەوێااادا دەساااتی باااۆ سااان
 شاردبوویەوە.

دەسااتبەج  مااۆرەکەی کااردەوەا لەنێویاادا ژمااارە تەلەفااۆنێری چااوار 
 ژمارەیی دۆزیەوە.

 بە دەست لەرزینەوە خەری  بوو ژمارەکەی لێدەدا.
لە خوارەوەشا سینی تەختە بەردەکەی لەساەر  ورباانیگەکە داناا 

لە بەرگ چەرمیااانەکە. بە  اااامرە و بە پەرۆشااەوە دەساااتی دایە بااایب
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سرییە درێیە ئارە اوییەکان الپەڕەکاانی هەڵادانەوە. الپەڕەی بەشای 
تەوڕاتەکەی کااردەوەا کتێباای کاااری دۆزیەوە. گەیشااتە سااەر بەناادی 
ساای و هەشاات.  امریشاای لەسااەر دێڕەکااان دەگێااڕاا هااات هااات تااا 

 گەیشتە سەر شوێنە مەبەستەکە ا ئینڵا خوێندییەوە.
 !ێمان نیشان دەدەنچما ئەوانە ڕ

ئااااایەتی ژمااااارە یااااازدەی دیااااتەوەا سااااینی دە ەکەی خوێناااادەوە. 
ئایەتەکە تەنیا حەفت وشە بوو. شڵەژاا جاارێری دیارە خوێنادییەوەا 
هەستی کرد کەوتۆتە هەڵەیەکی کوشندەوە. ئاخر ئایەتەکە ساادە و 

 ساکارانە دەڵ :
 ڕۆژێ  د  دێیتە ئێرەا بەنم لێرە تێناپەڕی.

 
 ٣٠بەندی 

 
ئاسایشرارێزی مۆزەکە زۆر بە تووڕەیی لەساەر  112کلود گرواردی

ئاااخر ئەم بییمااۆتە بەناادکراوەکەی لەبەردەم مۆنااالیزا ڕاوەسااتابوو. 
! سانێیر وەی بااوکێری خۆشەویسات باوو ژای سانیێری کوشتووە

 بۆ گروارد و دەستە ئاسایشرارێزەکەی.
ن بادا گروارد لەوە زیاتری نەدەویستا کە گوللەیەی لەپشاتی النگاد

. ئەو ئەفسااەرێری پاالە بەرز بااووا هەر 113و بڕبااڕەی پشااتی بساام 
بۆیەشاااە دەماااانچەکەی فیشاااەکی زینااادووی تێااادا باااووا ساااواریش 
کرابوو. ئەو بەبیرخۆی هێنااوەا کوشاتنی النگادن بە بەراورد لەگەڵ 
ئەو ئازار و مەینەتیەی لەدەست فاش  و گرتووخانەی لێرۆڵینەوەی 

 ا جااۆرە بەخشااەندەییەکەا بااۆیە پۆلیسای دادوەری فەرەنساای دەبیناا
 لێیگەڕا.

گروارد دەستی دایە ئامێرە وۆکی تاۆلریەکەیا تاا داوای  پاڵرشاتی  
برااااا. بەنم هەمااااوو ئەوەی گااااوێی لێبااااوو هەر زریاااانگە زریناااا  و 
تەشاااویش باااوو. لەبەر سیساااتمی ئاسایشااای پێشااارەوتوو هەمیشاااە 
پاساااەوانەکان لەم ژوورەدا باااۆ پەیوەنااادی کاااردن تووشااای گرفااات 
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. هێشاااتاش لاااوولەی دەبااا  خاااۆم بگەیەنااامە دەروازەکە ون.دەباااو
دەماااانچەکەی ئاراساااتەی پشاااتی النگااادن کردباااووا ئیااادی یەی دوو 
هەنگاو بۆ دواوە بۆ الی دەروازەکە کشایەوە. بۆ شەنقاوی سێیەما 

 شتێری بەدی کردا وایلێررد لەسەری بوەست .
 دەی بە وڕ گیر ا تۆبڵ  ئەوە چی ب !

لە ناااوجەرگەی ژوورەکە بەرجەسااتە بااوو. تارماااییەکی ڕاڤەنەکااراو 
بیچمێ . تۆبڵێی کەسێری دیرە لە ژوورەکە با ؟ ژنێا  لەو نااوە لە 
نێااو تاریریاادا دەجااوونا خێاارا بەرەو الی دەسااتە چەپاای دیااوارەکە 
دەڕۆیشاااات. لەبەردەم ژنەکەشااااداا تیشاااارێری ئەرخەواناااای لەسااااەر 

شا  ناوکەوەکە بۆ پێش و پاش دەچووا وەی ئەوەی بە الیتێرای تی
 ڕەنگین لە شتێ  بگەڕ .

ئەوە کێیە لێرە؟" گروارد بە فەڕەنسی تێیڕاخوڕیا هەستیشی کارد " -
بۆ جاری دووەم لە سی چرکەدا ئەدرێنەالین لە دەمارەکانیدا  وڵری 
دەدا. لە پڕێرەوە نەیدەزانی نیشانە لە کامەیان بگر ا یاان باۆ کاامە 

 ئاراستە بڵووڵ .
ە لەساااەرخۆ وەنمااای دایەوەا "پۆلیسااای تەکنیراااار و زانساااتیا" ژنەک -

 هێشتاش ناوکەوەکەی بەردەمی دەدرەوشایەوە.
مان پێمواباوو . گروارد ئاارە ەی هاات . پۆلیسی تەکنیرار و زانست

! ئێسااتا تیشاارە ئەرخەوانیاایە هەمااوو پۆلیسااەکان لێاارە ڕۆیشااتوون
سەرووی بنەوشەییەکەی ناسیەوەا کە هی تیمای پۆلیسای تەکنیراار 

ش لەوە نەدەگەیشاااات ئاااااخۆ بااااۆچی و زانسااااتییەا کەچاااای هێشااااتا
 بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دادوەری لێرە بە دوای بەڵگەدا دەگەڕ .

"ناااوەکەت  پاا  بڵاا !" گااروارد وای بەسااەردا  ییاناادا خاااۆزاییش لە  -
 ناخیدا شتێری نادروست هەبوو. "وەنم  بدەوە!"

"ئەوە ماان ا" دەنااگەکە بە هێواشاای و بە فەرەنساای وەنماای دایەوە.  -
 ""سۆفی نیهو.

لەو  لە شاااوێنێری دوور لەنێاااو مێشاااری گااارواردا شاااتێ  هەباااووا 
؟ ئەمە خاااۆ نااااوی ساااۆفی نیهاااونااااوەکە لە مێشاااری تۆماااارکرابوو. 

نەوەکەی ژای ساااانیێر باااوو. وانیااایە؟ ئەو زۆر جااااران بە مناااداڵی 
!  خۆ ناکر  ئەو ژنە سۆفی ب دەهاتە ئێرەا بەنم خۆ لەمێی ساڵە. 
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تە بااوەڕی پێبرار ؛ ئااخر ئەگەر خودی سۆفی نیهاوش با ا زەحامە
گاااااروراد هەناااااد  بەنااااادوباوی دەرباااااارەی لەیەکڵیاااااابوونەوە بە 

 ئازارەکەی نێوان نەوەکە و ژای سانیێر بیستبوو.
"تااۆ خااۆت ماان دەناساایا" ژنەکە وا بااانگی کااردا "بااڕوام پاا  باارەا  -

 ڕۆبەرت النگدن باپیرەمی نەکوشتووە."
مااان ێبراااا. ئەفساااەرە ئاسایشااارارێزەکە لەو دۆخەدا نەباااوو باااڕوای پ

! دیسااان هەوڵاای لەگەڵ وۆلراای تااۆلری دایەوەا هەر پاڵرشااتی  دەو 
ویزەویااازی تەشویشااای گاااو  لێباااوو. هێشاااتا دەروازەی ژوورەکە 
بیسااات گەزێااا  لە پشاااتەوەی ئەو باااووا گااارواردیش بە هێواشااای 
دەکشااایەوەا لااوولەی چەکەکەشاای کااردە پشااتی النگاادن کە لەسااەر 

تێ  کشااایەوە دواوەا ناااوکەوەکە کەوتبااوو. کاااتێریش گااروارد بساا
بینی ژنەکە لە نێو ژوورەکەدا الیاتە تیشاردارەکەی بەرز کاردۆتەوە 

ناادا دانااا و و لەسااەر ڕووخساااری تااابلۆ گەورەکەی ژووری دەوڵەتا
 استەوخۆش لەبەرانبەر مۆنالیزادا.لە شتێ  دەگەڕاا هەر ڕ

 گروارد ئاهێری ل  هەستاا زانی کامە تابلۆیە.
 ؟ریری چییەئەر  بۆ خاتری خواا ئەو خە

 
لە نێو ژوورەکەدا سۆفی نیهو هەستی بە ئارە ەیەکی سارد کرد کە 
بەساااەر هەنیەیااادا هااااتەخوار. هێشاااتا النگااادن بە هەنژاوی لەساااەر 

. دەی ڕۆبەرتا خااۆت بگاارەا زۆری نەماااوەناااوکەوەکە کەوتااووە. 
ناکاااا ئیاادی  114دەیزاناای هەرگیااز ئاسایشاارارێزەکە تە ە لە شااتا یان

تەکەی دەساتی گیرباووا هەماو دەوروبەری سۆفی ساەرنڵی لە  شا
تابلۆکەی بە الیتەکە گەڕاا بە تایبەتیش تابلۆیەکی دیارەی داڤینشای. 
بەنم ئەو تیشااارە ساااەرووی بنەوشاااەییە هیچااای دیااارەی نائاساااایی 
نەدۆزیاااایەوە. نە لەسااااەر ناااااوکەوەکە و نە لە سااااەر دیااااوارەکەشا 

 .تەنانەت لەسەر پارچە  وماشی خودی تابلۆکەشا هیچ نەبوو
 !خۆ هەر دەب  شتێ  لێرە ب 

ساااۆفی بە ئەرخااااینبوونەوە هەساااتی کاااردا کە بە دروساااتی نیەتااای 
 کۆدەکەی باپیرەی شراندووە.
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 ؟تۆ بڵێی ئەو چ نیازێری دیرەی هەبووب 
شااااکارە هاااونەرییەکە خاااامێری پێااانج پااا  درێااای باااوو. ئەو دیااامەنە 
 نائاساییەی داڤینشی کێشابوویا وێنەیەکای ئاالۆزی ماریاای پااکیزە

باااااااووا میساااااااای کاااااااۆرپەلەی لەبااااااااوەش گرتباااااااووا یۆحەناااااااای  
فریشااتەش  115تەممیاادکار( و  ئااوریلی -سەرانشۆکاری)بیساامیلرار

لەسەر لێواری گاشاەبەردێری دژوار دانیشاتبوون. کااتێریش ساۆفی 
منداڵێری بچرۆالنە باووا هایچ گەشاتێری مۆناالیزا تەواو نەدەباوو تاا 

رە ساەیرکردنەوەی باپیرەی بۆ جاری دووەم کێشی نەکا بۆ دووباا
 ئەم تابلۆیە.

 !باپیرە من لێرەم! بەنم خۆ من شتەکە نابین 
لەپشت خۆیەوەا سۆفی گوێی لە ئاسایشرارێزەکە بوو چۆن دیسان 

 هەوڵی یارمەتی وەرگرتن دەدا.
 بیرکەرەوە!

سۆفی وێنەی ئەو نووسینە تێرەڵەی سەر جامی تاابلۆی مۆناالیزای 
. ئەو پیاااو چەنااد ڕەشااە ئااای گۆبەناادیهێنااایە بەرچاااوی خااۆی.  

تابلۆیەی بەردەمی هیچ شووشەیەکی پارێزبەندی لەساەر نەباوو تاا 
پەیااامێری لەسااەر بنووساار ا سااۆفیش دەیزاناای باااپیرەی هەرگیااز 
کارێری واناکا لەسەر ڕووی تابلۆیەکە شتێ  بنووس  و تاابلۆیەکە 

بەالی کەمییەوە لەسەر ڕووخسارەکەی تێ  بدا. ئیسێتێری بۆ کرد. 
. نیگای چاوی بۆ بان هەڵبریا چااوی لە تەلەکاان کارد کە نانووس 

 تابلۆکەی پێوە هەڵواسرابوو.
؟ دەسااتی دایە الی چەپاای چوارچێااوە داریاانەکەا تااۆ بڵێاای لەو  باا 

هەنادێری بااۆالی خااۆی ڕاکێشااا. تااابلۆکە گەورەبااووا پشتەوەشاای لە 
کاتی چاوتێرردن هەند  لە دیوارەکەوە الر بووەوە. سۆفی ساەری 

و الیتەکەشی لەپشاتەوە دا بەڵراو شاتێ ا پەیاامێری لەو   بردە نێو
 بۆ بەج  هێشتب .

چەنااد چرکەیەکاای بەسااەردا تێاارەڕینا لەوەش گەیشااتا کە هەسااتە 
خۆزاییەکەی هەڵە بوو. پشتەوەی تابلۆکە ڕەنگێری بۆری بزڕکاو و 
لووی باووا هیچای لەساەر نەنووسارابوو. هایچ دە ێرای بنەوشاەیی 
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چێوە کۆنە نەخشدارەکەی پشاتی خاامەکە لەسەر نەبووا تەنیا چوار
 هەبوو لەگەڵ   ااااا

 بوەستە.
چاوەکاااانی ساااۆفی لەساااەر ماااادە کاااانزایەکی درەوشااااوە لە نزیااا  
چوارچێااوە داریاانەکەی خااوارەوە گیربااوو. شااتەکە بچااووی بااووا لە 
درزی نێاااوان پاااارچە خاااامەکە و چوارچێاااوەکە دانااادرابوو. ئینڵاااا 

 زریزەیەکی ئاڵتوونی ل  کەوتەخوار.
بۆ مایەی سەرسامیێری بێڕادەی سۆفیا زنڵیرەکە کلیلێری زێڕینی 
پێاااوە کراباااوو. لە ساااەرووی پاناااایی کلیلەکەشااادا خااااچێری چاااوارال 
یەکسااان و مۆرێاا  هەبااووا لەو کاااتەی تەمەناای نااۆ سااانن بااووا 
شتەکەی نەبینیوەتەوە. گوڵە شلێرە و دوو پیتە کورترراوەکەی )پی 

هەساتیرردا بااپیرەی بەبان  ئێس(ی لەساەر باوو. باۆ سااتێ  ساۆفی
. کە کاااتی خااۆی هاااتا کلاایلەکە دەبێااتە هاای تااۆگوێیاادا دەچرپێناا . 

کاتێاا  دەرکاای بەوە کاارد کە باااپیرەی بە مااردوویشا هەر لەسااەر 
ئەم کلیلە سۆزو بەڵێنەکەی بووا شتێری توند لە گەرووی گیر بوو. 

زۆر ا ئەوە دەنگااای بااااپیرەی باااوو وایگاااوتا ساااندوو ێ  دەکااااتەوە
 .ێدا شاردوونەتەوەنیێنی  ت

ئیاادی سااۆفی لەوە تێگەیشااتا گەمەی وشااە و مەتەڵەکااانی تەواوی 
ئەم شەوەا ئەم کلیلە بووە. باپیرەی لە کاتی کوشتیندا کلیلەکەی پ  
بووە. چااوەڕێی نەکاردووە تاا برەوێاتە بەردەساتی پاۆلیسا لەپشات 
ئەم تااااااااابلۆیەدا شااااااااااردۆتەوە. ئینڵاااااااااا گەمەی ڕاوە گەنڵیااااااااانە 

وێنەی بااۆ داهێنااا تااا دڵنیااا باا  بە تەنیااا سااۆفی دۆزینەوەیەکاای بێاا
 دەستی پێڕابگا.

 "یارمەتی!" دەنگی ئاسایشرارێزەکە بوو هاواری دەکرد. -
سۆفی دەستی دایە کلیلەکە و لەگەڵ الیاتە  ەڵەمەکەیادا خساتیە نێاو 
تەنااااارەی گیرفاااااانی. لە پشاااااتی خاااااامی تابلۆکەشاااااەوە ساااااەیرێری 

لەگەڵ وۆکای تاۆلری ئاسایشرارێزەکەی کردا کە هێشتا هەر هەوڵی 
دەدا بەڵراااو پاڵرشاااتی باااۆ بااا . ئەو پشاااتا و پشااات باااۆ دەروازەکە 
دەکشااااایەوە و لااااوولەی دەمانچەکەشاااای ڕێاااا  لە پشااااتی النگاااادن 

 کردبوو.
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 "یارمەتی!" ئەو لە ڕادیۆکەی دەستیدا هەر هاواری دەکرد. -
 هەر ویزەویزی تەشویش.

ساااااۆفی لەوە دەگەیشاااااتا ئەو نااااااتوان  دەنگەکاااااان وەربگااااار . 
یاران لەم ژوورەدا  بەدڵشاااراوی هەوڵیاااان دەدا زەنااا  باااۆ گەشااات

مااااڵەوە و برادەرانیاااان لێبااادەنا تاااا پێیاااان ڕابگەیەنااان لە لەبەردەم 
مۆنااالیزا دان. ئەو ئااامێرە زێاادەبارییانەی ئاسایشاارارێزی ژوورەکە 
کااارێری وایااان کردبااووا لەنێااو ژوورەکەدا ئەسااتەم باا  پەیوەناادی 

 ا نەچاانە پشااتەوە بااۆ بەردەم وەربگیاار ا مەگەر بەچەنااد هەنگاوێاا
 ااااپییەکە. ئاسایشااارارێزەکەش بە هەنگااااوی خێاااراوە هەوڵااای دەدا 
بڕواتە دەر تاا پەیوەنادییەکە حاساڵ برااا ساۆفیش دەیزانای دەباوایە 

 بەپەلە دەستوبرد برا.
ساااۆفی نیگاااای باااۆ باااان هەڵباااڕیا بەشاااێری تاااابلۆکەی لە پشاااتەوە 

جاااری دووەم  حەشاااردراوەا ئیاادی لەوە گەیشاات  کە داڤینشاای بااۆ
 لەم شەوەدا بەهانایەوە هات.

 
ا گااااروارد وای بەخااااۆی دەگااااوتا لااااوولەی چەنااااد مەترێراااای کەم

 دەمانچەکەشی بە ئاستێری نزم بۆ سەر پشتی النگدن ڕاگرتبوو. 
"بوەساااتە دەناااا ئەمە تێااا  دەدەم!" دەنگااای ژنەکە لەنێاااو ژوورەکەدا  -

 سەدای دایەوە.
. "ناااا بااۆ خاااتری گااروارد سااەیرێری کاارد و لە شااوێنی خااۆی چە اای -

 خوا نەکەی!"
لەنێو میی تیشرە ساوورباوەکەداا ئاسایشاەکە تاوانی ژنەکە ببینا ا 
هەر بە ڕاستی تابلۆکەی لە پەتەکانی کردوونەتەوە و لەسەر زەوی 
لەبەردەم خۆی داناوە. تابلۆیەکی پێنج پ  درێیا خامەکەی خەریا  
 باااوو تەواوی جەساااتەکەی داپۆشااا . ساااەرەتا گاااروارد مەڕاق باااوو
بااۆچی کااات  تااابلۆکەی لێرااردەوە زەنگاای ئاگااادارکردنەوەی لێاانەداا 
بەنم هەڵااابەتە لەبەر کاااردەی ئەمشاااەوەا دەباااوایە هەماااوو زەنگااای 

 "تۆ بڵێی ئەو ژنە چی برا؟ئاگاداریەکە نۆژەن برەنەوە. 
خەری  باوو خاامەکە لە نێوەڕاساتدا بادڕ ا چوارچێاوە ناسارەکەی 

 نای بیسمیلرار بشێوێن.ماریای پاکیزەا میسای کۆرپەکە و یۆحە
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"نەکەی!" گااروارد  ییاناادیا لە شااوێنی خۆشاای لە سااامناکیان کااات   -
بیناای خەریاارە تااابلۆ لەناارخ نەهاااتووەکەی داڤینشاای دەدڕ ا وشاا  
بااووەوە. ژنەکەش ئەژنااۆی لە پشااتەوە لە نێوەڕاسااتی تااابلۆکە گیاار 

 کردبووا پاڵی دەدا. "نەکەی!"
نچەکەی ئاراساااتەی ئاسایشااارارێزەکە وەرساااووڕا و لاااوولەی دەماااا

ژنەکە کردا ل  دەمودەست دەرکی بەوە کردا گەف و هەڕەشەکەی 
بەتاڵە. ئاخر  وماشای خاامەکە تەنیاا شاتێری دەساترردەا بەنم های 
ئەوە نییە کون برر ا ئااخر پاارچە  وماشاەکەا زرێای جەساتەیەکی 

 شەش ملیۆن دۆالرییە.
 !بدەم داڤینشیمن ناتوان  گوللە لەو دەسترارەی 

چەکە و ئااامێری ڕادیااۆنێرەرەکەت دابناا ا" دەنگاای ژنەکە بااوو "دەمااان -
بە هێاااوری و بە فەرەنسااای وای پێگاااوت. "یاااان بە چاااۆک   تاااابلۆکە 

 دەدڕێن . تۆش دەزانی باپیرەم چۆن دەیڕوانییە ئەم شتە."
گاشاەبەردەکان!"  116گروارد سەری سوڕا. "ترایە... ناا باۆ خااتوونی -

یەکەی دانایە سەر زەوی و ئیدی کابرا  دەمانچە و ئامێری پەیوەندی
 دەستەکانیشی بۆ سەر سەری خۆی بەرز کردنەوە.

"زۆر سوپایا" ژنەکە وای پێگوت. "ئێستا کتومت ئەو شتە بارەا کە  -
 پێت دەڵێ ا بەم جۆرە هەموو شتێ  باش دێتەوە."

پاش چەند خولەکێ ا هێشتا دڵای النگادنا دوای ئەوەی بە تەنیشات 
چااری باۆ نیاۆمی ساەر زەوی سۆفییەوە بەساەر پەیایە دەرچەی نا

دەهاااتە خااوارا بە توناادی لێیاادەدا. لەوکاااتەی کە ئاسایشاارارێزەکەی 
لاااۆڤەر لەساااەر زەوی ساااالۆنی دەوڵەتاااان ڕاکشااااا ئەوان ورتەیاااان 
لەدەم نەهااااااتبووە دەر. ئێساااااتا دەماااااانچەی گاااااروارد بە دەساااااتی 
النگاادنەوە بااووا ئەویااش خواخااوای بااوو لێاای  وتااار باا . چەکەکە 

 ی نامۆی دژوار لە دەستی ئەو دیار بوو. وڕیا وەی شتێر
هەردووکیان لەسەر  اڵدرمەکان دەهاتنە خاوارا النگادن مەڕاق باوو 
ئاااخۆ سااۆفی دەیزاناای  تااابلۆیەکە چ شااتێری گرانبەهااا بااوو خەریاا  
بوو وێرانای براا. بایاردەی ساۆفی باۆ هاونەر لە زەو ای ئەمشاەوی 
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 شکۆی ماریای پاکیزە. 
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ی سااااەرچڵییەکە دەوەشااااایەوە. ئەو داڤینشاااایەی کە سااااۆفی دەساااات
دابااووی ا لەنێااو مێیووناساااندا سااەبارەت بەو هێمااا بترەرسااتیانەی 
تێیاادا حەشاااردرابوونا زیاااتر لە تااابلۆکەی مۆنااالیزا مااایەی مقۆمقااۆ 

 بوو.
"تاۆ باارمتەیەکی گرانبەهاات لێگرتباووا" کاات  بە تەنیشات سااۆفیەوە  -

 غاری دەدا وای پێگوت.
نم خااۆ "خاااتوونی گاشااەبەردەکانا" ئەویااش وا وەنماای دایەوە. "بە -

ماان نەبااووم هەڵاا  باایاردا ئەوە باااپیرەم بااوو. ئەو شااتێری بچااووکی 
 لەپشت تابلۆکە بۆ دانابووم."

النگدن کورتە نیگاایەکی تێباڕی. "چای؟" بەنم چاۆن زانیات کە کاامە  -
 تابلۆیە؟ بۆچی خاتوونی سەر گاشەبەردەکان؟"

"کەتنی پیااو ئەوەنادە ڕەشاە." ساۆفی خەنادەیەکی ساەرکەوتووانەی  -
"ڕۆبەرتا ماااان هەر دوو مەتەڵ و وشااااە هەڵێنااااانەکەی بااااۆ کاااارد. 

پێشاااترم لەدەسااات چاااوو. هااای ئەوە نەباااوو سێیەمیشااا  لەدەسااات 
 دەربچ ."

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 ٣١بەندی 
 

لە سااێینت  لە شااوێنەکەی خااۆی "ئەوان مااردن!" خوشاارە ساااندرین -
زمااان  بەلە باان گوێیاادا بااوو نەکەی ۆتەلەفااکە دەسااری ساادا یسەپن

نااد. ژنەکە پەیااامێری بااۆ ئااامێری دەناا  رپاچتێرئااانوییەوە وای دە
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تۆماااارکەرەکە بەجااا  دەهێشااات. "تراااایە هەڵیگااارە! هەر هەموویاااان 
 مردن!"

هەر سااا  ژماااارە تەلەفۆنەکاااانی یەکەم دەرەنڵاااامێری ساااامناکیان 
نەی بێاااوەژنا لێرۆڵەرەوەکاااانیش تاااا یاهەباااووا گریاااانێری هێساااتریا

ینی و پشاارن کاانە ن ودرەنگانێاا  هەر لەسااەر شااانۆی تاااوانەکەبوو
خێااااازانە  یێری دامااااااویش دڵنەوایاااااشاااااخۆیاااااان دەکااااارد و کەشی
مردباااااوون.  ان. هەر سااااا  کەساااااەکدایەوەکۆساااااترەوتووەکەی دە

ئەو ژماارەی  –ئێستاش ژنەکە زەنگی باۆ ژماارەی چاوارەم لێادەدا 
کە نەدەبووایە پەیوەندی پێوە کردباایە مەگەر هەر سا  ژماارەکەی 

تۆماااارکەری  هەر ئاااامێری دەنااا  -پێشاااتری دەسااات نەکەوتباناااایە
و  یوتەلەفۆنەکە بوو وەنمای دایەوە. دەنگای خۆتۆماارکەرەکە ساو

تەنیاا  هیچا هەر بە داوای ناوی زەنگلێدەرەکەی دەکرد نە ئاسان نە
 داوای لێدەکرد پەیامەکەی ج  بێڵ . 

 جێیااێاڵا"کاشاایەکەی خااوارەوە شاارێندرا!" ژنەکە کااات  پەیااامەکەی  -
 دن!"دەپاڕایەوە. "با ی س  کەسەکانی دیرە مر

پیاااااوەی دەیراراسااااتن  خوشاااارە ساااااندرین ناساااانامەی ئەو چااااوار
نەدەزانااایا بەنم تەلەفاااۆنێری شااااراوە لەژێااار پاااێخەفەکەی هەباااووا 

 دەکرا تەنیا بەیەی مەرجیش بەکاری بێن .
 ڕۆژان کاشاای ناااوکەوەکەی خااوارەوە شااارێندراا ئەگەر ڕۆژ  لە
باان یازی ڕ یەواتاای ئەوەخسارەکە وای پێگوتباووا وتەتەرە ب  ڕو

 ی لێراراوەا بەەشاەئاێمە بە کوشاتن هەڕ تێرشرێندراوە. یەکێا  لە
زەن  تۆ کاتەدا  ناچاری ئەو شتەی گوتووە تا لەخشتەیان ببا. لەو

ری ئەوانی دیرە برەوە. ترایە لەمەدا با  دابۆ ژمارەکان لێبدە. ئاگا
 هیوامان مەکە.

و ئاساان  شتەکە ئاگادارکردنەوەیەکی بێادەن  باووا زۆریاش ساادە
گاوێی لە نەخشاەکە باووا حەپەساا. خاۆ  یشوو. کە باۆ یەکەم جاارب

ئەگەر ناسنامەی یەکێ  لە مریدانی دەستەی برایەتای ئاشاررا باووا 
اساااتەوخۆ ئەوانااای ڕو ئیااادی  ئاساااانی ئەو درۆیە براااا دەتاااوان  بە

دەکارێنەوە. کەچای ئەمشاەو پێادەچ  ناسانامەی  دیرەی لا  ئاگاادار
 ئاشررا بووب . یانزیاتر لەیەی کەس
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ترسااەوە لە دەسااری تەلەفااونەکەی  "ترااایە وەنم باادەوەا" ژنەکە بە -
 دەچرپاند.

 "تەلەفۆنەکەت دابنێوەا" دەنگێری  ووڵ لە الی دەرگاکەوە هات. -
ەوە ئاااااوڕێری دایەوەا کەشیشااااێری ز  و کەتەی یژنەکە بە تۆ اااااوی

وەساتاوە.  لەبەر دەرگە بینی. کابرا مۆمدانێری ئاسنی  ەبەی پێیە و
 ەا ژنەکە تەلەفۆنەکەی لەشوێنی خۆی دانایەوە. بە لەرزینەو

"ئەوان ماااردنا" کەشیشاااەکە وای پێگاااوت. "هەر چواریاااان فەوتاااان.  -
ئەوان گەمەیەکااااای گەمیانەیاااااان لەگەڵااااادا کاااااردم. دەی پاااااێ  بڵااااا  

 بەردەکلیلەکە لە کوێیە."
"من نازان !" خوشرە  ساندرین بە ڕاستگۆییەوە گوتی. "ئەو نیێنیایە  -

 .ئەوانەی کە مردوونوە پارێزراوە." لەالیەن ئەوانی دیرە
اگاارە ئاسنینەکەشاای لەدەسااتدا بااوو. "تااۆ ڕپیاااوەکەی لێیاااتە پااێشا  -

 خوشرێری کڵێسایا کەچی هێشتا خزمەتی ئەوان دەکەی؟"
"میسا تەنیا یەی پەیامی هەبووا" خوشرە ساندرین گردەباڕانە وای  -

 پێگوتەوە. "ناتوان  پەیامەکەش لە ئۆپیو دایدا ببین ."
ەکەی داگااارت و چاوەکاااانی شاااکەشی اەوژمێرااای تاااووڕەییئیااادی ت

 چووا بە ڕاگاری مۆمادانەکە وەرگەڕا ژنەکە ئاگریان لێدەباری. بۆی
. کااتێریش خوشارە سااندرین کەوتا پێیدا کێشااهێزی تێدابوو  و تا

 دوا هەستی هەستێری باڵرێشی شووم بوو.
 هەر چوارەکە مردن.

 یە بەهادارەکە تا هەتایە ون بوو.یاستڕ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٢بەندی 
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زەنگاای ئەو  ەلەبەر دەنااگ 117کۆترەکااانی نزیاا  باااخچەی تااویلەری

ەوە هااات هەڵفااڕینا ئەمەش بە (دینااۆن)ئاگادارینااامەیەی لە  الباااڵی  
هااااۆی ئەوەی النگاااادن و سااااۆفی بە پەلەپااااڕوز  بەربەسااااتەکەی 
پێشااخۆیان دەبااڕی و کەوتاانە نێااو شااەوی پاااریس. کاااتێریش ئەوان 

تڕومبێلەکەی سۆفی غاریان دەداا النگدن  بەنێو گۆڕەپانەکەدا بەرەو
بە باشاای گااوێی لە فاایرە و هااۆڕنی تڕومبێلەکااانی پااۆلیس بااووا لە 

 دوورەوە دەهات.
"تاااڕومبێلەکە لەوێااایەا" ساااۆفی وای بە النگااادن گاااوتا بە  اااامریش  -

سااوورباوی دوو نەفەری  یئاماااژەی بە تڕومبێلێراای سااەر ناشاایرین
 کی کۆشرەکە ڕاگیرابوو.رلە پا اکرد
 بە ا؟ ئاخر تڕومبێلەکە ئەوەندە بچووی بووبەڕاست گاڵتە دەکائەو 

 ئاستەم النگدن دەیبینی.
رااای سااامارتا" ساااۆفی وای پێگاااوتەوە. "بەیەی لیتااار ساااەد لێ"تڕومبێ -

 کیلۆمەتر دەبڕ ."
ەا والنگدن بە ئاستەم جێگای خاۆی لە پێشاەوەی تاڕومبێلەکە کاردو

و تیای  کاتەی سۆفی خۆی خستە پشت سوکان و سالفێری لێادا لەو
دەرپەڕی. سااۆفی پێاای لەسااەر پەیاادانی بەناازینەکە  ااوڕی کردبااووا 

پێچاااای  وکاااااتێریش تااااڕومبێلەکە لەسااااەر ڕێگااااا الوەکاااایەکەدا بەرە
دەچااااووا النگاااادن دەسااااتی لە دەشاااابوولی  (کۆراسااااۆ  دە لااااۆڤەر)

 تڕومبێلەکە گرتبوو.
ساتێ  سۆفی بەتەمابوو ڕێگای پێچەکە  ەدباڕ بباڕ  و بەنااوی  بۆ

 .برەڕێتەوە بدا و وێدا تا لەبازنەکەگیاوگۆڵەکەی ئە
دەیزانای پەرژیانە گیوگیااکەی  ئەو !" النگدن وا هاواری کرداکەی"نە -

کە  اەکەیدەورەی پێچەکە باۆ ئەوەیە کەلێنێرای گەورەی ساەر زەویا
کاات  ئااخر ا دابرۆش ناسراوەا  وژووەبە کەلێنی هەرەمی سەربەرە

ەش باااایی دەچاااووە نێاااو ماااۆزەکە بۆشااااییەکەی بینیباااوو. کەلێااانەک
ئەوەناادە گەورەبااووا تڕومبێلێراای ساامارتی وەی هاای سااۆفی  ااووت 

ییەکە بگاارێتە بەرا ساااێگااا ئاڕسااۆفی بڕیاریاادا  شرانەەباادا. بەخااتەو
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شێوەیەکی دروست  ئیدی خێرا بەرەو دەستە ڕاست بایدایەوە و بە
ئاراساااتەی هێڵااای ساااەروو ڕوەو  ا بەباااڕیخاااولە باااازنەکەی خاااۆی 

 ێنا. ملی ل 118(رو دە ریهولی)شە امی 
دەباااووا  پتااارتاااا دەهااااتیش فااایرەو هاااۆڕنی تڕومبێلەکاااانی پاااۆلیس 

لە ئااااوێنەکەدا الیاااتەکەی ئەوان  وەلەالی خاااۆیە هەوڵیااادا النگااادنیش
ببیناااا . مەکیاااانەی ساااامارتەکە لەباااان فشاااااری پێااااداگرتنی پەیاااادانی 
بەناازینەکەداا گااڕەی دەهاااتا ئاااخر سااۆفی خواخااوای بااوو هەرچاای 

پەنڵااا گەزێاا  لە پااێش ئەوانا زووتاارە لە لااۆڤەر دوور برەوێااتەوە. 
هەڵبااوو. سااۆفی لەباان لێااوەوە  (یهااولی)ڕۆپی سااووری ترافیراای ڵااگ

خاااوڕی. یبەرەو تااارافیرەکە لێ ایشنەفرەتێرااای ناااارد و هەر بەخێااار
 ی کرد ماسولرەکانی گرژ دەببن.تالنگدنیش هەس

 "سۆفی؟" -
سااۆفی هەنااد  پێاای خااۆی لەسااەر پەیاادانی بەناازینەکە شاال کاارد و 

 و ەکەشاای پێرااردیو ئاماااژەی فنشااە چواری گەیشااتنە دووڕیااانەکەا
خێااراش بەرلەوەی پاا  لە بەناازین بنێااتەوە ئاااوڕێری لە هەردووالی 

جااادە  بااۆایەوە ڕدەسااتە چەپ وەرسااوو تیاایی بە دایەوەا ئینڵااا بە
 یهولی ڕۆیشت.ڕو بەرەو  چۆلەکە

کە ڕاستەوخۆش لەو  دەرچوونا النگدن ملای خاۆی هەناد  باردە 
ئاراسااتەی لااۆڤەر برااا. دیاااربوو  بە پااێشا تاسااەیری جااامی پشااتەوە

. زێاایەی لە تیشااری شااین لە مااۆزەکەدا نپاۆلیس بەدوایااانەوە نەبااوو
 خڕببووەوە.

دواوە  لەکۆتاییدا ترپەی لێدانی دڵی خاوبووەوەا النگدن ئااوڕێری لە
 ش بوو."ێدایەوە. "ئەمە سەرنڵڕاک

دیاااربوو ساااۆفی گاااوێی لێنەبااوو. چاوەکاااانی هەر لەساااەر پێشاااەوە  
ئاااخر باڵوێزخااانەکە  هەر تەنیااا نیااو میاال لەپااێش ئەوانەوە گیربااوو. 

 یەکەی خۆی رێ  کردەوە.یالنگدنیش لەسەر کورس ابوو
 ڕەشە. چەندگۆبەندی پیاو ئای 

 امانە بوو.سبیرکردنەوەی خێرای سۆفی سەر
 گاشە بەردەکان. سەر خاتوونی 
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ئاااخر سااۆفی گوتبااوویا باااپیرەی شااتێری لە پشاات تااابلۆکەدا بااۆ 
م  بە ندەتوانی چاای براااا بەیاا؟ النگاادن نەدوا پەیااامو. بەجێیێشااتبو

 Madonna ofشاوێنە حەشااردراوەکانی ساانیێر سەرساام باوو؛ 
the rocks  کای گونڵااوی یەگاشابەردەکانیش ئەڵقەسەر خاتوونی

پێاادەچوو  بااوو. ێمااا  تێرچڕژاوەکااانی ئەم شااەوەه زنڵیاارە ی دیاارە
نە ڕەش و سااااانیێرا هەر هەمااااوو جارێاااا  زیاااااتر و زیاااااتر بە الیە

 . ب بەدکارییەکەی لیوناردۆ داڤینشی کارانگاز بوو
سااەر سااەرەتای تە ەلاانی داڤینشاای بااۆ دەسااترارەکەی خاااتوونی 

ێرخاااااااراوێرەوە هااااااااتا کە بە نااااااااوی ڕگاشاااااااەبەردەکانا لەالیەن 
راوەکە پێویستی بە تاابلۆیەی رخا رێبوو 119ئاوسبوونێری پاکیزەیی

ڵێسااەکەیان لە سااان هەبااووا تااا  ناوەناادی دیااواری  وربااانیگەی  ک
 ۆی میننااااۆوە پاااا  بااااڕازێننەوە. سااااۆفیلرەژنەکانیش بەساااارفرانسی

لیۆنااردۆ وێنااکرد  ۆەودا و ڕەهەندەکانی شاوێنەکەیان بامدروستی 
و خوازیاااار باااوون تابلۆیەکیاااان باااۆ برێشااای کە ماریاااای پااااکیزەا 

و  میسای کۆرپەلەی  120یۆحەننای بیسمیلرار بە ساوایی و  ئوریل
ەوتێریشدا بان. هەرچەنادە داڤینشای ئەوەی داوای لە ئەشرو تێداب  

لێرردباااووا بەجێااای گەیانااادا لااا  کاااات  لە کاااارەکەی باااووەوەا ئەو 
یەوە کاردانەوەیاان یکارەکەیاان ڕاساراربوو بە ترساناک گرووپەی بە

لەبەرامبەر تابلۆکەدا پەیدابوو. ئاخر ئەو تابلۆکەی لە شاتی وروژاو 
 کردبوو. پڕ سەرلێشێوانوردەکاری 

ابلۆیەکەداا ماریاا )ماریەم(ی پااکیزە بە فساتانێری شاین نیشاان لە ت 
دەساااتی لەساااەر شاااانی سااااوایەی دانااااوەا گاااوایە میساااای  ادەدا

وریااااال دانیشاااااتووەا ئەویاااااش ئا دمەسااااایحە. لەبەرامااااابەر ماریاشااااا
ێری تای بیساامیلرارە. ئەوەی شااناایەکی لەگەڵاادایەا گااوایە یۆحەناسااو

براااا لە  فەرینااا مااونااامۆب ا ئەوەیە لەجیاااتی ئەوەی میسااا یۆحەن
دەکاا... و میساا کەوتاۆتە  فەرینمایشەکەدا دیارە یۆحەننا میسا مو

 ژێر هەژموونی یۆحەنناوە! لەوەش شێواوانەترا ماری دەساتێری بە
ئاماژەکااان  انااای کااۆرپەدا ڕاگرتااووەنبەرزی لەسااەر سااەری یۆحە
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شااەی لێبراااا ئاااخر  امرەکااانی وەی چڕنااووکی  ەهەڕ بااۆئەوە دەچاان
سەرێری نادیاری گرتب . لەکۆتاییشداا ئەوەی  وونا کەبازێ  لێررد

راوانە وێاااانەکەی ترساااانای کااااردووە: هەر لەخااااوار پەنااااڵە شااااڕا
 دەساااتەکەی نیشاااانەیەکی وای وریلیش بەئاااچەماوەکاااانی ماریاااداا 

 کە ماااری بە اکااردووەا وەی ئەوەی ملاای ئەو سااەرە نادیااارە باباادا
 گیرکردووە. دەستەکەی چڕنوکئاسا ل 

 کەپااا  خاااۆش باااوو ئەوەیاااان النگااادن  ارەکانیهەمیشاااە خوێنااادک
ەکەی بەوە ئاشااات یدەیاااانزانی داڤینشااای دەساااتەی بااارایەتییە دینیااا
ا تااابلۆیەکی ئاااوی نکردبااووەوە دووهەمااین تااابلۆی بااۆ کێشااا بااوو

بە پێااااوەری  ەکانی زیاااااترگاشااااەبەردەکانا شاااات سااااەر خاااااتوونی
ی ەگیشااتااابلۆکە لە نما دووەمااین دانەیئەرسەدۆکساایانە کێشااابوو. 

گاشاەبەردەکان  ساەرەن و لە ژێر ناوی  پاکیزەی دشتمانی لە لەننی
لاۆڤەری بەالوە  مااکەکەیشتاش النگدن تابلۆ ێهەڵواسراوەا بەنم ه

 رە چونرە زۆر وروژێنەرە.تخۆشەویست
و شە امی شانزەلێز  ڕاستەڕ  ەبەرتڕومبێلەکەی کاتێكیش سۆفی  -

 و؟"ئەر  چی لەپشتدا بو ؟کردا النگدن لێی پرسی: "تابلۆکە
 . "دوای ئەوەی بەنەکە باااوودچاوەکاااانی ساااۆفی هەر لەساااەر جاااا -

 سەالمەتی دەگەینە باڵوێزخانەکەا پیشانت دەدەم."
شااتێری  ا"تااۆ شااتەکەم نیشااان دەدەی؟" النگاادن سەرسااام بااوو. "ئەو -

 هێشتووی؟" ماددی بۆ بەج 
ێ  گاوڵی شالێر و دوو تسۆفی کاورتە ساەرلە اندنێری باۆ کارد. "شا -

 ئێس  تێدا بەرجەستەیە."و پیتی کورترراوەی پی 
 النگدن بە گوێرانی خۆی بڕوای نەدەکرد.

 
ا سۆفی وای بیرکردەوە و سوکانی ئێمە بە سەالمەتی تێیدەپەڕێنین

تڕومبێلەکەی جاۆری سامارتی بەرەو دەساتە ڕاسات وەرساووڕاندا 
 و گەیشاتە جاادە پاڕ ئەو هوتێلە  ەبە و لوکساەیەی کریلاۆنی باڕی

وسێی ئەو . کەمتار لە میلێرای ماابوو ی دراسداروبارەکەی دیرلۆما
دەتاوان  ئاسااییانە  اساۆفی هەساتی کارد لەو زخانەکە. ێبگەنە باڵو

 هەناسەی خۆی بدا. 
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کاتێ  تڕومبێلەکەشی لێدەخوڕیا مێشری ساۆفی  هەر لەساەر ئەو 
کلیلەی نێو بەرکی بووا بیری لەسەر یادەوەرییەکەی ساننی بەر  

شێوە خاچەی چوارال یەکسانا بووا لەسەر ئەو سەرە ئاڵتوونییەی 
ڵە شالێرە وکە سەرەڕمێری سێگۆشەی هەبووا ددانەکانی کلیلەکەا گ

 کورترراوەکەی ئێس پی. ەنە شرراوەکەی سەری و هەردوو پیت
هەرچەندە لەماوەی ڕابردووداا سۆفی کلایلەکەی بەبیاردا نەدەهااتا 

شاات دەربااارەی کاااری  ابەنم کااارکردنەکەی لە بااواری هەواڵگااری
کلیلە ساەیرەکەی لەبەردەسات  شا هەنووکەببوورارێزی فێرئاسایش

کاااااری لێاااازەری دایەا چیاااادیرە مااااایەی تەلیسااااماوی نەماااااوەتەوە. 
جیاوازی ددانی کلیلی  . بە. ئەستەمە ساختە برر 121یرسانەیەترما

ئاساااایی کە تەپاااڵ ئاساااا دەجاااوولێتەوەا ئەم کلیلەیاااان دانبەنااادیێری 
رترۆنااای یبە چااااوی ئەل کە بە لێااازەر هەڵراااۆڵراوە و ائااااڵۆزی هەیە

ڕێراوپێری بچێاتە  ەشاراڵوویەکەی بەشکونرون کراوە. ئەگەر شێوە 
 باشی رێرخراو و بادراا  فڵەکەی خۆی دەکاتەوە. شوێنی خۆیا بە

کە دەبا  چ لەاو نەبوو ئاخۆ کلیچسۆفی هیچ وێنەیەکی وای لەپێش 
 فڵێاا  براااتەوەا بەنم خااۆ ڕۆبەرت دەتااوان  ئەم شااتەی پاا  بڵاا . 

دوای هەماوو شاتێریشا خاۆ هەر ئەوباوو وێانەی کلایلەکەی ئاخر لە
. ئەو سااەرە خاچئاسااایەی کلاایلەکە شاایبین بۆکردبااووا باا  ئەوەی ب

ەڕێااتەوەا کەچاای سااۆفی گێرخراوێراای کریسااتیانی بڕدەباا  بااۆ  هەر
رساانەی وای تریددان ما ێرایهایچ کڵێساایەی کلیل ای دەزانایشئەوە

 لێزەر هەڵرۆڵدراب . نییە کە بە
 ستیان نەبوو.یەشا خۆ باپیرەی کابرایەکی کرسەرباری ئەم

سااڵ لەمەوبەر باوو.  ی بەڵاگەی دەنئاخر ساۆفی  گەواهای ساەلماند
  -کلیلێری زۆر ئاسایی-اسا  هەر دەب  کلیلێری دیرە بووب  ئ تەوی

 ەکەی بۆ ئاشررا کرد.یاستیڕکە سروشتی 
وارەی ئەو  ڕۆژ ا کات  سۆفی لە فڕۆکەخاانەی شاارڵ دیگۆلادا ێئ

هەوایەکەی وئااااو ابەکااار  گااارت ڵو تاکسااایێری بەرەو ماااا دابەزی
ا وای هەر دەباا  باااپیرەم بە هاااتنەوەم سەرسااام باا   گەرم بااوو.

وو د بەریتانیاا دەرچاوو باووا یەی خوێنادنگەیبیرکردەوە. تاازە لە 
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 واتای منداڵدان، قاڵب، تەونی ڕیشاڵۆکەیی دەدا.   matrixوشەی    
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ت زوو ساڕۆژێ  پێشتر گەڕابۆوەا سۆفی تاوی ڕانەوەساتاا دەیەوی
ن باااۆ بااااپیرەی بگەڕێاااتەوە و ساااەربردەی چاااۆنیەتی کاااۆدە شاااراند

 لە خوێندنەکەی فێری بووە. تەوە کەێبگێڕ
باااپیرەی لەو  نەبااوو. بە  ەڕایەوە ماااڵەکەی پاریساایاناگکاااتێریش  
ی هاااتنەوەی ناکااا بااۆیە ێار  چااوەڕجاشاراویەوە زانای باااپیرەی ڵد

ری خاااۆی لە لاااۆڤەر نەگەڕابێاااتەوە.  اشاااتا هەر لەساااەرکێلەوانەیە ه
دەگامەن  پ  بارد. ئەویاش بە ا ئیدی پەیبەنم خۆ ئەمڕۆ شەممەیە

. لە پشااووی کۆتااایی ایەوەلەکۆتااایی هەفااتەدا لەو   بااۆ کااار دەماا
 هەفتەدا ئاسایی ااااا

گەراجی ماڵەکەی غااری دا. بەدڵنیااییەوە  وخەندەوە بەرە سۆفی بە
ۆژەکە کۆتااایی هەفااتە بااوو. ڕتڕومبێلاای باااپیرەی لەو  نیاایە. ئاااخر 

اناای ڕۆژبێلەکەی لە مراسااتە تااڕوایەی ئ یش تەنیااا بااۆێرژای سااانی
ش بااۆ شااوێنی لااێحەوانەی لە یااا ئەواکۆتااایی هەفااتەدا بەکااار دەهێناا

ئاوای پاریس. سۆفیش دوای ڕۆژا کە دەکەوێتە 122 ەنی نۆرماندی
چەندین مانگی جەنڵاڵی لە لەندەنا تاسەمەند باوو هەوایەکای تەڕو 

ێگااای ڕاسااتەوخۆ ڕبااۆیە  اتااازی و سااازگاری  سروشاات هەڵبماای 
ۆژ ئااوا بباووا ڕوارەکەی باپیرەی گارتەبەر. تاازە پشووی هاوینەهە

ی جێبێڵاای و بچاا  بەسااەر باااپیرەی ساای پاریڵەکەیاادا ماااارئیاادی بڕی
ۆژئااااااوا ڕبرادەرێااااا  وەرگااااارت و بەرەو  مبێلێرااااای لەوڕدابااااادا. ت
کاردا  123ووی لەو زوورگانەی خۆرئاوا نزی   کرێوللیڕلێیخوڕیا 

مات دە ووناااای دەباااوونەوە. ئەو دوای ساااەڕشاااری مانااا  یت کە بە
هەواری هاااوینەبەرەو  کەەیگەیشااتە ئەو ا لەو  لە جااادە سااەرەکی

ێگاااکە زیاااتر لە میلێاا  درێاای بااووا بەرلەوەی ڕباااپیرەی بااادایەوە. 
 و.بڕیبااو یلەبەر داروبااارەکە کۆشااری باااپیرەی ببیناا ا نیااوەی ڕێاا

لەو   ەنیەکی کاۆنینەی بەردیان لەنێاو داروبارەکاانی ساەرگردەکە 
 .دیار بوو

داناااابوو بااااپیرەی لەو  خەوی لێرەوتبااا ا  ۆی وایساااۆفی الی خااا
اق ماااا. دڵخۆشاااییەکەی ربەنم بەبینینااای گڵۆپەکاااانی خاااانووەکە مە
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بەسەرسامی وەرگەڕاا کاات  گەیشاتە ئەو ا پاارکی بەردەم مااڵەکە 
ۆلس رۆیز ڕپڕ لە تڕومبێلی مارسیدیسا بی ئێ  دەبل یوا ئاودی و 

 بوو. 
بااپیرەم پیااوێری ن کارد. سۆفی چاوێری لێررد و دەستی بە پێرەنای

! دیاااربوو ژای سااانیێر کەمتاار تەرکەدنیااایی تەرکە دنیااای ناااودارە
پێوەدیاااار بااا  وەی خاااۆی نمایشااای دەکااارد. ڕوون و ئاشاااررا لەو 
کاااتەی سااۆفی هەر لە  وتابخااانە بااووەا ئەو ئاااهەنگێری سااازداوەا 

شااااتووی یوەی لە تڕومبێلەکااااانیش دەردەکەو ا کەسااااانی دەستڕۆ
 وی ئاهەنگەکەن.پاریس ئامادەبو

سەرسااامیان غااافڵگیر و ا ەکەیپەرۆش بااوو بە هاااتن و بەسااەردادان
. کاتێااا  ەبرااااا ئیااادی ساااۆفی غاریااادایە دەرگاااای ساااەرەکی دەرەو

گەیشااتە ئەو ا بیناای دەرگاااکە گاااڵەدراوە. لەدەرگاااکەی داا لاا  هاایچ 
وڕایەوە ساااودەوری خاااانووەکەدا  وەنمێااا  نەباااوو. مەتەڵئاساااا بە

ە بچێتە ژوور. ئەویش کڵۆم درابوو. هایچ ەوشتبەڵرو لە  اپیەکەی پ
 وەنمێریش نەبوو.

بێاادەنگی وەسااتا و گااوێی گاارت. تاااکە  بە شااڵەژاوی بااۆ ساااتێ  بە
کە لە ا دەناا  کە گااوێی لێبااووا دەنگاای بااای ساااردی نۆرماناادی بااوو

 لەكەدا هەڵیدەکرد.ۆچیمەنی د
 نە میوزی .
 نەدەنگێ .
 ێ  نەبوو.تهیچ ش

ەکاای خااانووەکەا بەسااەر الیی غاریاادا فلە بێاادەنگی داروبااارداا سااۆ
ووری میواناااان. ژدارێااا  هەڵاااگەڕاا ساااەری باااردە بەر پەناااڵەرەی 
 ئەوەی لەنێو ژوورەکەدا بینی هیچ واتایەکی نەدەدا.

 "خۆ کەی لێرە نییە!" -
 پێدەچوو سەرتاپای نیۆمی یەکەم چۆڵ و هۆڵ ب .

 باشە ئەدی ئەو هەموو خەڵرە لە کوێن؟
غاریدایە الی کەپرەکەا لەو  بااپیرەی دڵی کەوتە کوتەکوتا سۆفی 

بەردەوام کلیلێرااااای یەدەگااااای لەنێاااااو ساااااندوو ێری بااااان چڵوچێاااااو 
دەشااااااردەوە. ئینڵاااااا بەخاااااۆی و کلااااایلەکە غاریااااادایە الی دەرگاااااا 
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ێریش لااا  وەنااااو تلااا  چاااوە ژوور. کاااا و ەوەیساااەرەکییەکە کاااردی
ئاسایشاااای  ڵیهەیااااوانە چۆڵوهااااۆڵەکە کەوتا تەختەکلیلاااای کااااۆنتڕۆ

کە  اۆشاااداری ئەوەی داهساااووری داگیرسااااندا  خاااانووەکە گڵاااۆپی
دەب  لەماوەی دە چرکەدا کۆدی گونڵاوی ئاساشرارێزەکە لێبدر  

 دا.دەزەنگی ئاگادارییەکە لێ دەنا
 ئەو لەو ئاهەنگەشدا زەنگی ئاگاردکردنەوەی داناوە؟

. ساڕکردسۆفی خێرا کاۆدەکەی لێادا و سیساتمی ئاگاادارکردنەوەی 
ی ماااڵەکە چااۆڵە. نیااۆمی سااەرەوەش کە چااووە ژوورا بیناای سااەتاپا

و  هەروەهاااا چاااۆڵ و هاااۆڵ باااوو. کااااتێریش لە پەییەکاااان دابەزی
گەڕایەوە ژوورە چاۆڵەکەی دانیشااتنی میوانااانا بااۆ خولەکێاا  بەباا  

 بەڵرو شتێ  ڕوو بدا. ااق ماردەنگی وەستاا مە
 ئیدی ئەوکات بووا سۆفی گوێی لە شتێ  بوو.
لە ژێاارەوە باا . سااۆفی بردەبااردی دەنگەکااان. پێاادەچوو دەنااگەکە 

دەهاتە پێشچاو. دانەویە سەر زەویا گاوێی بە کاشای ەشتەکەی پێن
ناوکەوەکە ناا و گاوێی گارت. بەڵا ا بەساەلمێنراوی دەناگە دەنا  لە 

ویردێا  ۆرانی بڵاێنا یاان... گابنەوە دەهات. دەنگەکان وەی ئەوەی 
؟ ساااۆفی ترساااا. ئااااخر ناااامۆیەتییەکە هەر دەنگەکەکاااان بخاااوێننەوە
بااۆی دەرکەوت ماااڵەکە ئەوسااا ەڵرااو لەوە پتاار ئەوەبااووا نەبااووا ب
 ری هەیە.ێژێرزەمین

 .هەرگیز بەو شتەم نەزانیوە خۆ
هەڵساااایەوە ئااااوڕی لەساااەرتاپای ژوورەکە دایەوەا بینااای  ساااۆفی

ش ئەو یاجێای خاۆیەتی تەنیاا یەی شات نەبا ا ئەو هەموو شتێ  لە
تەی باااپیرەی بااووا پااارچە مااافوورێری ساانتاایرە خۆشەویئەپااارچە 

رەنگیناای سااەر دیااوار بااوو. ئاساااییانە مااافوورەکە بەسااەر دیااوای 
واسااااراا بەنم ئەمشااااەو ەتەنیشاااات ئاااااگردانەکە هەڵد هەنت لەڕۆژ

 پشااتەوەینەماااوەا دیااوارەکەی خااۆی بەسااەر ڕاگاارە مسااینەکەی 
 دیارە.

سااۆفی بەرەو الی دیااوارە داریاانە ڕووتەکە ڕۆیشااتا هەسااتی کاارد 
ە. بە دوودڵای ساەری خاۆی دەنگی ویردەکان تاد  بەرزتر دەبێتەو
ڕوونتااار دەباااوون.  دەهاااات بە داری دیاااوارەکە وەناااا. دەنگەکاااان تاااا
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لێبڕاوانە خەڵرانێ  خەریری ویارد خوێنادنەوەن... لەرەی دەنگەکاان 
 تا الی سۆفی ئاشررا نەبوون.شهێ

 !مەودای  پشت ئەم دیوارە بۆشاییە
اندا شااااااارەکە خاساااااااۆفی دەساااااااتی لە چوارچێاااااااوەی داری دیاااااااو

شاااێوەیەکی پەنیاااانی دەساااری هەباااوو.  دۆزیەوە. بە کااایەجێرەنڵەی
 . دڵی توند لێداا پەنڵەکانی لەسەر کەلێنەکە داناخشۆی دەرگەیەکی

و پاڵیاادا. بەباا  ئەوەی هاایچ چیڕەیەکاای لێااوەب ا دیااوارە  وڕسااەکە 
لەپشااات تاریرااااییەکەی ئەودیاااوەوەا  نڵاااابەساااەر الیەکااادا کشاااا. ئی

 دەنگەکان سەدایان دەدایەوە.
کە چااووە ژوورا خااۆی لەسااەر پەیاایەی بەردیناای سااۆفی لە دەرگااا

ەق و زبری لوولرێچی سەربەرەو خوار دۆزیەوە. لەوەتەی مناداڵ ڕ
بااااووە هاااایچ بیرۆکەیەکاااای نەبااااووا کە پەییەیەکاااای وا لەو ماااااڵەدا 

 هەبووب !
تر دەباااووا دکاتێااا  لە پەییەکاااان دەچاااووە خاااوارا هەوایەکە ساااار

ژنااان  بااوو.  و دەنگاای پیاااو دەنگەکااانیش ڕوونتاار. سااۆفی گااوێی لە
ردار باااووا بەنم ووپەییەکاااان سااان یدای دیتنااای لەبەر لاااوولرێچومە

ا دیامەنەکەی لەبەرچااو دیاار اییدالەدوا هەنگاویداا لەسوڕانەوەی دو
 نڵیبااااوو. لە پشااااتەوە پەناااااگەیەکی بچااااووکی بەردیاااانا لە سااااار

 درا.نری پڕتە اڵی مەشخەڵە ئاگرێ  دەبییشژێرزەمینەکەدا ت
یەی دوو هەنگااوی دیارە چاووە خاوار و  سۆفی هەناسەی ڕاگارتا

 چاوی تێبگا.رسەیری کردا چەند چرکەیەکی خایاند تا لەوەی بە
 اژوورێرااااای ڕەق و تەق دیااااااربووا ژوورەکە ئەشااااارەوتێ  باااااوو

نااااوەوەی چۆڵرراباااوو. تااااکە  تااایو گرانی بەرد بۆشااااییەی باااوو لە
سااەر دیااوارەوە دەهااات. ئەوان ساای  ڵەکانیلە مەشااخە یشووناااکڕ

باااااااازنەیەی لە ژوورەکەدا   ا هەموویاااااااان بەنباااااااووکەساااااااێ  دە
 وەستابوون.

خەونێاا . ئاااخر . ەوەا سااۆفی وای بە خااۆی گااوتماان خەون دەبیاان 
 ؟ دەب  لە خەون زیاتر چیدیرە ب 

ئەوانەی لەو  باااااوون دەمامریاااااان پۆشااااایبوو. ژنەکاااااان  هەماااااوو
لەپێااادا باااوو.  زێڕینیاااانوێرااای اڵشەوکراساااێری ساااریی تەنااا  و پێ
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دەسااتەوە بااوو.  ان بەشاایووا تااۆپێری زێڕینیدەمامریشاایان سااری باا
ڕەشاایان لەبەردا بااووا دەمامریشاایان هەر  124یپیاوەکااانیش تااونیر

ی شااااااەترەنڵێری  ەبە وابااااااوون. شااااااڕەش بااااااوو. ئەوان وەی دا
  بااۆ رێااجارێاا  بااۆ پااێش جا هاوئاااوازجااوڵەیەکی  هەموویااان بە

دەوری شاااااتێ  لەساااااەر  زیشاااااەوە بەیبەڕ اپشاااااتەوە دەجاااااوونن
 ان دەخوێندەوە... شتێ  سۆفی نەیدەتوانی بیبین .ناوکەوەکە ویردی

دەبااووا تاار خوێناادنەوەکە تادەهااات بەرزتاار دەبااووەوە. خێرا ویاارد
تااااار باااااوو. یئیااااادی وەی دەنگااااای هەورە بروسااااارەی لێیاااااات. تی

یان بارد. شااربووەکان هەنگاوێ  باۆ پێشاەوە چاوون و کڕنوودبەش
وان ودواییاادا سااۆفی تااوانی ئەوەی بیناای کە هەماا لەو  لەو ساااتەدا

 بە تری و تۆ ینلە بەر  ن.  تەنانەت کاتێ ویدەربوهبەسەری گەوا
پاشاادا گەڕایەوەا هەسااتیررد وێاانەکە بااۆ هەتااا هەتااایە لە یادەوریاادا 

ڕایەوە دواا دەساتی ەگ فینە ش بووە. خەری  بوو بڕشاێتەوەا ساۆ
 بە دیااوارە بەردیاانەکەوە گاارت بەسااەر پەییەکاناادا هەڵااگەڕا. پاااڵی بە

ت و بە هەن  یخساااتەوەا ئیااادی لە مااااڵە چاااۆڵەکە گااااکەوە نااااو داەرد
 حەپەساوی و چاوی پڕ لەفرمێسرەوە گەڕایەوە پاریس.

راوی و ناپاااااکییە ژیااااانی شااااشااااێوە دڵ بەو هەر ئەو  شااااەو ا کە
تێرشااراا دەسااتی دایە کەلوپەلەکااانی و ماااڵەکەی جێیێشاات. لەسااەر 

 ری بەج  هێشت.یێتێبین نانخواردنیشدای رمێزی ژوو
 .هەوڵ مەدە بمبینیەوە من لەو  بووم.

داا ئەو کلاایلە یەدەگەی باان کەپاارەکەی  ەن شاالە تەنیشاات تێبینیەکە
 کۆشرەکەی دانابوو.

 
 "سۆفی!" دەنگی النگدن بێداری کردەوە. "بوەستەا دەی بوەستە!" -
رییەکاااانیا ساااۆفی پێااای لەساااەر برێرااای ەبە ئاگاااابوونەوە لە یادەو -

یە؟" چاااای و  هەندێریشاااای خشاااااند. "چیاااا تااااڕومبێلەکەی گیرساااااند
 ڕوویداوە؟"

النگاااادن ئاماااااژەی بااااۆ خااااوارەوە بااااۆ شااااە امە دورودرێاااایەکەی 
 بەردەمیان بۆ کرد.

                                                           
124

  Tunic ڕۆمانییە، وەک کراس وایە تا سەر ئەژنۆ دەهات. وەرگێڕ. -جلێکی کۆنینەی یۆنانی 
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کاتیرێش سۆفی بەردەمی خۆی بینیا خوێنی وش  بوو. هەر سەد 
گەزێااا  لەپاااێش ئەواناااداا دووڕیاااانەکە بە دوو تڕومبێلااای پۆلیسااای 

بووا ئامانڵەکەشاایان ڕوون تدادوەری گیاارا بااووا لەو  لەال ڕایااانگر
 !ئەوان جادەی  گەڕەکی گابرێلیان داخستبووئاشررا دیار بوو.   و

ێگای چاوونە ڕالنگدن ئاهێری داماوانەی هەڵرێشا. "وابزان  ئەمشەو 
 باڵوێزخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانە نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب ؟

اا ئەفسەرانی پۆلیسی دادوەری کە لەتەنیشات دلە  وونی جادەکەش
ڕومبێلەکانیان وەستابوونا سەیری ئاراساتەی ساۆفی و النگادنیان ت

 اا دیاربوو گومانێریاان لە الیتای تاڕومبێلە سامارتەکە پەیادا باووکرد
 وەستا. وەلە پڕە کە

 هێواشی با بدەوە. زۆر باشەا سۆفی ا بە
 نا بەسااا  جاااارا)باااای(کەی خساااتە بەگەساااۆفیش گێاااڕی سااامارت
. کااااااتێكیش لێیااااادەخوڕیا گاااااوێی وەوە دواەساااااووڕایەوە و گەڕای

دەهااااات. ئیاااادی دوایەوە  لەدەنگااای فاااایرەی تروومبێلەکااااان بااااوو لە
 دەنگەکان پەیدا بوونەوە.

 و تێیتە اند. پێی لێنا شسۆفی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٣بەندی 
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گەڕەکااای دیرلۆمااااتی تێااارەڕ  وناااا تاااڕومبێلە سااامارتەکەی ساااۆفی بە
و کونسااولخانەکانی ڕەت دانا لە  دەبااووا هەمااوو ئەو  باڵوێزخااانە

 یکۆتاییدا گەیشتە الجادەیەی و بەدەستە ڕاست بایدایەوە باۆ ئەوە
 شانزەلێز . ەکەیجارێری دیرە برەوێتەوە سەر جادە بەرین

ر کورساااایەکەی ەە لەسااااووبااااوهەڵگەڕا کە ڕەنگاااای سااااری النگاااادن
بزاناا   ا تاااوەدانیشااتبووا جااار بەجااار ئاااوڕی لەدوای خااۆی دەدایە

ئاااااخۆ نیشااااانەی تڕومبێلاااای پۆلیساااایان لە دواوە دیااااارە یااااان نااااا. 
ئااخر خاۆ بایە.  لەپڕێریشەوە  ئارەزووی ئەوەی خواستا هەڵنەهات

ا ئەو وای بەبیر خۆی هێنایەوە. سۆفی بڕیارەکەی دا تۆ وات نەکرد
ی پی ئێسەکەی لە پەنڵەرەی ئاودەستی پیاوانی ج g.p.sو نیشانە 
خێرایااااای لە  فڕێااااادا خاااااوارەوە. ئێساااااتاشا کاااااات  بە داماااااۆزەکە

کەوتانەوەا فیشەکەشاێتانە لە تارافیرە کەمەکەی  باڵوێزخانەکە دوور
چوونا النگدن هەستیررد بیاردەکانی بەرەو خراپتر شانزەلێز  دەر

سۆفی توانیبێتی بەالی کەمییەوە جار    دەڕۆن. هەرچەندە پێدەچ
ل  دوودڵ باوو لەوەی  ال  بشارێتەوە انخشتە بباو خۆی پۆلیس لە

 خۆشاردنەوەکەی ماوەیەکی درێیتر بخایەن .
ۆ بەرکاای خااۆی بااردەوەا بااسااۆفی لەپشاات سااوکانەکەا دەسااتێری 

 و دایەدەساااااتی هاونشاااااینەکەی. "ڕۆبەرتا وا ی دەرهێنااااااشاااااتەکە
کە بااپیرەم لە  اباشترە چاوێ  لەم شتە بارەی. ئەمە ئەو شاتە باوو

 گاشەبەردەکان'ی بۆ دانابووم."سەر 'خاتوونی  ۆیپشت تابل
شتەکەی کرد و پشرنی.  یبە هەستێری موچڕکاویا سەیر تڕۆبەر

یی یەکەمی شتەکە  وڕی بوو شێوەی خاچی هەبوو. هەستی خۆزا
ەا وری هەڵگرتاوەکە جاۆرە سان )مێخ(ێری یاادەو االنگدن ئەوە باوو

گۆڕەکانیان دەکوتا.  سندوو یراوە کە کاتی خۆی لە رری بچوکتێش
ل  بۆی دەرکەوت سەری شاتەکە نووکئاساا لە خااچەکە بەشاێوەی 

هەستی پێدەکر . سەری شتەکە و ەوە تەدار جیابۆسرالیی بری س 
کااراوەوەا دیااارە بە  کااون کااون یوبە سااەدان گۆشااەی شەشااراڵو

 وە.اکرش ئامێرێری زۆر وردەکار دەروبەرەکەی نە 
ەم شااااەش ئانەیەا" سااااۆفی وای پێگااااوت. "یاااا"ئەمە کلیلێراااای لێزەری -

 رترۆنی دەخوێندرێنەوە."یاوی ئەلچپاڵوویانە بە 
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 "کلیلێ ؟" ئاخر النگدن هەرگیز کلیلێری لەم جۆرەی نەبینیبوو. -
" سااۆفی وای پێگااوتا لەگەڵیاادا ئەو ری دیااوەکەی دیاارەی باارەای"سااە -

 ە ڕیگایەی لەسەری بوو گۆڕی و ڕووی کردە چوارڕیانێ .ڵهێ
کاااتێریش النگاادن کلاایلەکەی هەڵگێااڕایەوەا هەسااتیررد دەماای بەش  

. لە ناوەڕاستی خاچەکەدا نە شێری ئاڵۆز هەبووا شێوەیەکی 125بوو
یشاااااای بە S.Pگااااااوڵی شاااااالێر و هەردوو پیااااااتە کااااااورترراوەکەی 

ەسااەر هەڵرەناادرابوو! "سااۆفیا" وای بە سااۆفی گااوتا تێرچااڕژاوی ل
"ئەم مۆرە ئەوەبوو کە بۆم بای کردی! پێرار)ئاامێر(ە فەرمیایەکەی 

 مریدانی سایۆن."
سااۆفیش سااەری بااۆ لە انااد. "هەروەی بااۆم گێااڕایتەوەا لەمێاایە ئەو 

 کلیلەم بینیوە. ئەویش پێیگوت ا هەرگیز باسی نەکەمەوە."
ەخشونیگاری سەر کلیلەکە بوو. ئەو چاوەکانی النگدن هەر لەسەر ن

دانە تەکنیرارە نوێیە و ئەو هێما کۆنباوانەا ئااوێتەبوونێری ساەیری 
 بە هی نوێی کردووە. 126جییانی بەر 

 "ئەو پێی گوت ا کلیلەکە سندوو ێ  دەکاتەوەا زۆر نیێنی تێدایە." -
النگاادن کە بیااری لەوە کااردەوەا ئاااخۆ چ نیێنێراای و کەسااێری وەی 

تێداب ا موچڕکێری ساردی پێاداهات. ئااخر دەساتەی ژای سانیێری 
برایەتی دێرین چ کاری بەسەر کلیلێری ئایندەدا هەیەا لەو بارەیەوە 
النگدن هیچ بیرۆکەیەکای باۆ نەباوو. مریادانی ساایۆن باۆ یەی تاا ە 
مەبەست دروست بباوونا ئەویاش پاراساتنی نیێنیێا  باوو. نیێنێا  

ەم کلاایلە پەیوەناادی بەو تااۆبڵێی ئکە دەسااەنتێری سااامناکی هەباا . 
 ؟ بیرۆکەکە مایەی کاسرردن بوو. شتەوە هەب 

 "ئایا دەزانی ئەمە چی دەکاتەوە؟" -
 "سۆفی بە نامرادی سەیری کرد. "هیوام وابوو تۆ بیزانی." -

النگاااادن بێاااادەن  مااااایەوە و کلاااایلەکەی وەرسااااووڕاندە سااااەر الی 
 خاچەکە و لێینواڕی.

                                                           
125
ئەو ئیدیۆمەی نووسەر لێرەدا بەکاری هێناوە، دەقاودەق "شەویالگەی کەوتە خوار" لێ ئەمە واتا  

 نادا، کوردەواری  دەڵێ "دەمی لێبەش بوو". وەرگێڕ.
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 جیهانی بەرێ: جیهانی کۆن.  
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ەکەی بە "پێاااااادەچ   شااااااتێری کریسااااااتیانی باااااا ." سااااااۆفی  ساااااا -
 سووربوونەوە دەربڕی.

النگاادن لەو بااارەیەوە دڵنیااا نەبااوو. سااەری کلاایلەکە وەی خاااچێری 
نەریتیانەی کریستیانی نەبووا بەڵرو خاچێری چوارال یەکساان باووا 
خاااچەکە هەزار و پێنڵسااەد ساااڵ بەر کریسااتیانێتیش هەبااوو.. ئەم 
جااۆرە خاااچەی بەردەساات هاایچ پەیوەناادی بەو شااێوە خاااچە الق 

ی کریستیانێتییەوە نییەا کە لە بانەچەکەوە لە وشاەی کارۆی درێیە
Cross  هاتووە و واتای ئاامێری ئەشارەنڵەدان دەگەیەنا . النگادن

هەمیشااااااە بەوە سەرسااااااام بااااااووا تەنیااااااا ژمااااااارەیەکی کەماااااای  
کریساااااتیانەکان پەییاااااان بەوە باااااردوەا کە خااااااچەکە مێیووێرااااای 

بە  cruciareتوندووتییی هەیەا ڕەگەکەی بۆ وشەی کاری التینی 
 واتای ئەشرەنڵەدان دەگەڕێتەوە.

"سۆفیا" ئەو وای پێگوتا "هەموو ئەوەی دەتوان  پێت بڵێ ا ئەوەیەا  -
ئەم خاچە چوار الیەکساانە بە خااچی ئاشاتی دادەنادر . ئەو چاوار 
گۆشاااەییەی باااۆ خااااچ شاااتێری کردەیااای نیااایەا ئەو هاوساااەنگییەی 
 شاااا ووڵی و ئاسۆییەکەشااای تاااوخمی یەکێتااای سروشاااتی هەردوو
ڕەگەزی نێر و مێنا ئەمەش وایراردووە ببێاتە هێماایەکی گونڵااوی 

 فەلسەفەی مریدانی دەستەی برایەتی سایۆن."
سااۆفی بە وەڕزیاایەوە سااەیری کاارد. "کەواتە تااۆ هاایچ بیاارۆکەیەت  -

 لەبارەیەوە نییەا ئایا هەتە؟"
 النگدن نێوچاوانی تێرنا. "نەخێر هیچ نیشانەیەکیش  بۆی نییە." -
دەبا  لەم ڕێگاایەوە دەربچاین." ساۆفی ساەیرێری "زۆر چاکەا ئاێمە  -

ئاوێنەی پشتەوەی کرد و گوتی؛ "پێویستمان بە پەناگەیەکی ئارام و 
 سەالمەت هەیەا تا لێوردببینەوە ئاخۆ ئەم کلیلە چی دەکاتەوە."

النگدن بە پەرۆشەوە مەیلی بۆ ژوورەکەی خۆی لە هوتێلی )ڕیتاز(  -
بااوو. "چااۆنە بچیاانە چااوو. ڕاشااراوانەش ئەو  ماایاری بەردەساات نە

 الی خانەخوێیەکەم لە زانرۆی ئەمریری لە پاریس؟"
 "زۆر ڕاشراوە. فاش  لەوێیش دەگەڕ ." -
 "تۆ لێرە دەژیا خۆ هەر دەب  خەڵرانێ  بناسی." -
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"فاشا  بە دوای ژمااارە تەلەفاۆنی برادەرەکااانی مان و ئیمێلەکانیاناادا  -
دەبانا  دەگەڕ ا  سە لەگەڵ هاوکارەکاان  دەکاا. برادەکاان   ئاشاررا

دۆزینەوەی هاوتێلێریش بیرۆکەیەکای بااش نیایەا چاونرە هەموویاان 
 داوای ناسنامە دەکەن."

النگدن دیساان مەراق مااا خاۆ باشاتر باوو دەرفەتای ئەوەی بادابایە  -
فاشااااا  هەر لە نێاااااو لاااااۆڤەردا بیگرتباااااایە. "دەی باااااا زەنااااا  باااااۆ 
باڵوێزخاااانەکە لێبااادەین. دەکااار  بۆیاااان ڕوون بااارەمەوەا ئەوانااایش 

 بنێرن لێرە لە شوێنێ  یەکدی ببینین."کەسێ  
"ئااێمە ببیناا ؟" سااۆفی ئاااوڕێری لێاادایەوە و وەی ئەوەی شااێت باا .  -

"ڕۆبەرتا ئەوە دەڵێااااای خەون دەبینااااای. باڵوێزخاااااانەکەت بەدەر لە 
کەلوپەلەکانی خۆی دەسەنتی  انونیانە بەسەر هیچ جێگەی دیارەدا 

ەی کەسێری ناشر . ناردنی کەسێ  بۆ الی ئێمەا گەڕاندنەوەمانە و
هەنتااوو بااۆ بەردەسااتی حرااوومەتی فەرەنساای. ئەوە ناااب  ڕووباادا. 
خۆ ئەگەر لەگەڵ باڵوێزخانەکەشدا  ساە بارەی و داوای پەناادانێری 
کاتییانەیان لێبرەیا کە ئەمەش تاکە شتە داوای برەیتا بەنم داوای 
ئەوەیان لێبرەی شتێ  لەدژی   انونی فەرەنسایدا بارەن و لە ساەر 

دا ڕووبەڕووی بباانەوە؟" سااۆفی سااەری بااادا. "گەر هەر گۆڕەپااانەکە
ئێسااتا زەناا  بااۆ باڵوێزخااانەکەت لێباادەیا ئەوا پێتاادەڵێنەوەا چیاادی 
زیان بە خۆت مەگەینە و زیاتر مەیشاێوێنەا خاۆت ڕادەساتی فاشا  
برە. ئەوان بەڵێنای ئەوەت پێادەدەنا لە ڕێاگەی دیرلۆمااتییەوە هەوڵ 

یااادی نیگاااایەکی باااۆ بەردەم بااادەن دادگاااایەکی ماااادیننە بررێااای." ئ
کۆگایەکی شە امی شانزەلێز  هەڵبڕی. "ئەر  چەند پارەی کاشات 

 پێیە؟"
النگدن جوزدانەکەی پشرنی. "سەد دۆالر. چەند یۆرۆیەکی کەمیش.  -

 بۆ؟"
 "ئەدی کریدیت کارت؟" -
 "هەڵبەتە پێمە." -

سااۆفی زیاااتر پێاای لە دۆسااەی بەناازینەکە ناااا النگاادن هەسااتی کاارد 
یەکدایە. لە پێشەوە ڕێگاایەکە بنبەسات باووا لە سۆفی لەبەر نەخشە

مۆناومێنت  -کۆتایی گەڕەکی ئەلیزێداا مۆنومێنتی تا ی سەرکەوتن  
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 -پاا  کە لەپااێش سااووپاکەیدا دەڕۆیشاات 164ناااپلیۆن بە درێاایی 
دەوری گەورەتااارین باااازنە خولخولاااۆکی فەڕەنساااای داباااوو کە ناااۆ 

 هێڵی بەژێردا دەڕۆیشت.
ان چاوەکاانی ساۆفی لەساەر ئااوێنەی کاتێ  گەیشتنە پێچەکەا دیسا

پشااتەوە بااوون. "ئااێمە بااۆ ماااوەیەی خۆمااان لەوان باازر کااردا" وای 
گااااوت و لەسااااەر  سااااەکەی بەردەوام بااااووا "بەنم ئەگەر هەر لەم 
تاااڕومبێلەدا بمێنیااانەوەا لە مااااوەی پێااانج خاااولەکی دیااارەدا ئاشاااررا 

 دەبین."
ی وای لێوە ا النگدن ورتەورتێرکەواتە تڕومبێلێری جیاوازتر بدزین

 . "بە تەمای چی برەیت؟"ئێستا بووینەتە تاوانبارهاتا 
 سۆفی بەخێرایی بەرەو پێچەکە لێیخوڕی. "با متمانەت پێ  هەبێت."

النگدن هیچ کاردانەوەیەکی نەباوو. ئااخر ئەم شاەو متماانە یااوەری 
نەبااااوو. هەنااااد  سەردەسااااتی چاااااکەتەکەی هەڵاااادایەوەا سااااەیری 

یمێرێا  لە جاۆری میرای مااوی کە کاتیمێرەکەی دەستی کاردا کات
دیاری دایبابی دەیەمین ساڵیادی لەدایربوونی باوو. هەرچەنادە زۆر 
جااااران کااااتیمێرەکەی ماااایەی سەرنڵڕاکێشاااانی هەراشاااانە باااووا 
النگااادنیش هەرگیاااز لەمە بەدەرا کااااتیمێریری دیااارەی نەباااووەا ئەو 
نیگارە دیازنییەی ساەر کااتیمێرەکەی یەکەماین دەروازەی شاێوە و 

گی تەلیسامانەی باووا میرای ماوساەکەیش ڕۆژانە ئەوەی بەبیار ڕەن
دێنێاااتەوە دەبااا  دڵااای گەنڵاااانە ڕابگااار . لەم کااااتەدا کااااتیمێرەکە 
گۆشەیەکی هەراسانیانەی نیشان دەداا ئاخر سەماتەکە ئاماژەیەکی 

 بۆ کاتێری ناجۆر دەکرد.
 ی بەیانی.2:51سەمات 

 "کاااااااتیمێرێری سااااااەرنڵڕاکێشا" سااااااۆفی لەوکاااااااتەی سااااااوکانی -
ساامارتەکەی بە بااازنەیەکی بەریناای بەرەو الی بەراماابەری پااێچەکە 
دەسااووڕاندەوەا بە چاااویش ئاااوڕێری لەالی دواوەی دایەوە و وای 

 پێگوت.
"چیرۆکێری درێیەا" سەردەستەی چاکەتەکەی بەسەر کاتیمێرەکەی  -

 دادایەوە.
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"منیش هەر شاتێری وای لێڕەچااو دەکەم." ساۆفی بزەیەکای خێارای  -
سااووڕایەوە و ڕووی لە باااکوور کااردا لە سااەنتەری بااۆ کااردا خێاارا 

شااااار دوورکەوتەوە. بە ئاسااااتەم بە گڵااااۆپی سااااەوزی تاااارافیرەکە 
گەیشتنا سۆفی گەیشتە دووڕیاانی ساێیەمیش ئینڵاا ڕاسات بەرەو 
جاااااااادەی )بۆلیهاااااااوار مالێشاااااااێربس( لێیخاااااااوڕی. ئەوان جاااااااادە 
پڕداوروباارەکەی دیرلۆمااتی ئەو ناوەیاان بەجا  هێشاتا خۆیااان بە 

ەکێری تاریرتری نزیری ئەوێدا کرد. ساۆفی ئااوڕێری خێارای لە گەڕ
 دەستە چەپ دایەوەا ساتێ  دواتر النگدن تێگەیشت بۆچی لەوێن.

 وێستگەی شەمەندەفەری )سێینت الزار(.
لە پێشااایاندا تێرمیناااالی ساااەر شووشاااەی  ەتارەکاااان وەی ئەوەی 
فڕۆکەیەکااای سااااامناکی کەسااارباو باااا  بااااڵی بەسااااەر شااااوێنەکەدا 

و. ئااااخر وێساااتگەی شاااەمەندەفەری ئەوڕووپااای هەرگیاااز کێشاااابو
ناسرەون. تەنانەت لەساتەوەختێری واشاداا نیاو دەرزەن تاکسای لە 
نزیاااا  دەروازەی وێسااااتگەکە وەسااااتابوون. ماڕەبااااانەی گەڕۆکاااای 
سااەندەویچ فاارۆش و ئاااوی کااانزاییا لەکاتێراادا منااداڵ و هەرزەی 

ن و دەموچاااااو پەشااااۆکاو لە پشااااتەوەا لە وێسااااتگەکە دەردەکەوتاااا
چاوەکانی خۆیان هەڵادەگڵۆفتا وایاان ساەیری دەوروبەری خۆیاان 
دەکاارد وەی ئەوەی لەوە بگەڕێاان ئاااخۆ لە چ شااارێكدا دابەزی باان. 
لەو ساااااەری شە امەکەشاااااەوەا جووتێااااا  پۆلیسااااای شاااااارەوانی 
ئاراسااتەکانیان نیشااانی ئەو گەشااتیارانە دەداا کە سااەری ڕێیااان لاا  

 تێرچووبوو. 
بااردە پشاات هێڵەکااانی تاکساایا الی  سااۆفی تااڕومبێلە ساامارتەکەی

زۆنی سوورا هەرچەندە شوێنی بەتاڵیشی لەبەرامبەرەکەی هەباوو. 
بەرلەوەی النگااادن لێااای بررسااا  کە چااای لە گۆڕێااادایەا ساااۆفی لە 
تااڕومبێلەکەی دابەزی. خێاارا بەرەو جااامی تاکساایێ  چااووا  سااەی 

 لەگەڵ شوفێرەکەیدا کرد.
ە خااوارا بیناای سااۆفی کاااتێریش النگاادن لە تااڕومبێلە ساامارتەکە هااات

ساااەفتە پاااارەیەکی زۆری دایە شاااوفێری تاکسااایەکە. شاااوفێرەکەش 
سەرێری بۆ لە اندا ئینڵا بۆ مایەی سەرسامیا کابرا بە بێای ئەوان 

 لێیدا و ڕۆیشت.
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 کاتێ  تاکسیەکە ڕۆیشت و سۆفی هاتەوەا لێررسی"چی ڕوویدا؟" -
ساااۆفیش بەرەو دەروازەی وێساااتگەی شاااەمەندەفەرەکە ڕۆیشااات.  -

وەرە. دەچااین دوو بلیاات دەکااڕینا سااواری یەکەمااین  ەتاااری "دەی 
 دەرچوو لە پاریس دەبین."

النگدنیش بە تەنیشت سۆفیییەوە غاری دەدا. ئاای لەوە چای ڕویاداا  
ئاااااخر لەو ماااااوە ناااازیرەیەی یەی میاااال لە باڵوێزخااااانەکەا کەچاااای 
هەنااااووکە بە تەواوی پاااااریس جێاااادێڵین. تااااا دەهااااات النگاااادن ئەم 

 تر دەبوو.بیرۆکەی پ  ناخۆش
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٣٤بەندی 
 

دوای ئارینگارۆساااااای مەتڕانااااادا هااااااتبووە  ئەو شاااااوفێرەی بە
فڕۆکەخااااااانەی لیۆناااااااردۆ داڤینشاااااای نێااااااودەوڵەتیا تڕومبێلێراااااای 
بچرااۆالنەی ڕەشاای ناسەرنڵڕاکێشاای جااۆری فیاااتی ساایدان پێبااوو. 
ئارینگارۆسا بیری لەو ڕۆژانە کاردەوەا کاات  ڤاتیراان بە تڕومبێلای 

بەئااانو مااۆر و نیشااانەی  پیاارۆزی ڤاتیرااانەوەا کەشااخەو کەشااخە 
. ئەو ڕۆژانە بەسااااااەرچوونکەسااااااەکانی خااااااۆی دەگواسااااااتەوە. 

تڕومبێلەکااانی هەنااووکەی ڤاتیرااان کەمتاار سەرنڵڕاکێشاانا تەنااانەت 
هەر دیاااریش نااین. ڤاتیرااان وای دەگااوت گااوایە لەبەر کەمخەرجاای 

ارۆسااا وادەکااا تااا بە خزمەتگوزارییەکاانی خااۆی ڕابگااا بەنم ئارینگ
گومانی لەو پۆزشاە هەباووا بەالی ئەو شاتەکە زیااتر لەبەر الیەنای 
ئاسایشرارێزییەوە بوو. ئااخر خەڵارەکە شاێت و هاار باووەا لە زۆر 
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بەشی ئەوڕوپاادا خۆنمایشارردن بە خۆشەویساتی میساای مەسایا 
 وەی ئەوە وابوو گوللەیەی بە بۆنیتی تڕومبێلەکەتەوە بندر .

یشااااایانەکەی بەخاااااۆی دادایەوەا ئیااااادی ئارینگاڕۆساااااا مەباااااا کەش
ڕاسااات کاااردنەوە خاااۆی خساااتە کورسااای دواوەی  127شاااا ەلەکانی

تاڕومبێلەکە و بەرەو  ەنی گااالفۆ ڕۆیشاات. ڕێگاااکەیش هەر هەمااان 
 ڕیگای پێنج مان  لەمەوبەر بوو. 

درێیترین شەوی ژیان  ا ئاهێری هەڵرێشاا گەشتی پار بەرەو ڕۆما
 .بوو

ێرااای باااۆ لێااادا و داوای لێرااارد پێااانج مانااا  لەمەوبەرا ڤاتیراااان زەنگ
دەمودەساات بگاااتە الیااان لە ڕۆمااا. ئەوان هاایچ ڕوونرردنەوەشاایان 

کااری  128. کورسای پیارۆزبلیتەکانت لە فڕۆکەخانەدا ئامادەننەدا. 
لەساااەر ئەوە دەکااارد تاااا دوا ساااات و دوا پااالەی هەرەمااای پااالەی 

  ەشایەتی شتەکە بە تەلیسماوی بیێڵێتەوە.
وەی ئارینگارۆسااا گومااانی بۆدەچااووا ئەو داواکااردنە تەلیسااماویەا 

دەکرا بۆ ئەوە گەڕابایەوە کە پاپا و کاربەدەساتانی دیارەی ڤاتیراان 
بە بااۆنەی سااەرکەوتنەکانی ئەو دواییااانەی ئۆپااویس دای بااۆ کە بە 
کۆتایییاااتنی باانرەی گشااتی لە شاااری نیویااۆری هاااتا بااۆ خۆیااان 

 Architecturalبگەڕێنانەوە و کەشوفشای  پێاوە بارەن. گۆڤااری 
Digest  تەالری ئۆپیاااوی دای وەی "چرایەکااای ڕۆشااانی  جییاااانی

نااازداری کاسااۆلیری کە لەگەڵ دیمەناای هاوچەرخااانە ئاااوێتە ببااوو" 
وێنااا کردبااووا پێشاادەچوو لەم دواییااانەدا ڤاتیرااان زیاااتر و زیاااتر 

 خۆی بۆ وشەی "نوێگەری" کێش برا.
مەکەا ئارینگاڕۆساش بەدەر لە پەژراندنێری دوودڵیاانەی بانگیێشاتنا

بیارێرااای دیااارەی لەدەساااتدا نەباااوو. ئااااخر ئەو وەی کەشیشاااێری 
کۆنەپااارێز حەزی بە تەوژمە نااوێگەرییەکەی پاپااا نەدەکااردا ئەو بە 
نیگەرانیاایەوە لە پاپااا نااوێیەکەی دەڕواناای کااات  یەکەمااین ساااڵی لە 
نووساااینگەکە بەڕ  کااارد. پاپاااا لیبرالێرااای بااا  پێشاااینەا پاپاااایەتی 

ی لەمێیووی ڤاتیرانادا مساۆگەر کارد. بەشێوەیەی داخراوی دژبەیە

                                                           
127

 شاقەل: دامەنی کراو سو کەوا و عەبا... 
128
 Holy See .کورسی پیرۆز، مەبەست ڤاتیکانە 
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ئێسااااااتاش لەجیاااااااتی ئەو بەگەیشااااااتنە چاااااااوەڕواننەکراوەکەی بە 
دەسەنتا خاکەڕایانە بڵووڵێتەوەا کەچی پاپای پیرۆز هیچ کااتێری 
خاااۆی لەکااایس نەدا بەوەی هەماااوو ماساااوولرەکانی پاااایەبەرزترین 
نووسینگەی جییانی کاسۆلیری بوروژێنی. ئەو نەخشەی تەوژمێری 

ێگیرانەی بۆ پشتگیریێری لیبرالای لەنێاو دەساتەی کاردینالەکانادا ناج
کێشاااا ئیاادی پاپااا جاااڕی ئەوەی داا ئەرکاای پاپااایەتی "بوژاناادنەوەی 

 ڕێبازی ڤاتیران و ڕێڕۆیشتنی کاسۆلیریە لە هەزارەی سێیەمدا".
وەرگێڕاناااای رەفتااااارەکەی وەی ئارینگاڕۆسااااا لێیترساااااا ئەوەبااااوو 

ەوەنادە با  باای و لاووتبەرزە کە بیار پیاوەکە هەر بەڕاستی بایی ئ
لەوە براااتەوە  انونەکااانی خااودا بنووسااێتەوە و دڵاای ئەو کەسااانە 
بەدەساات بیێنێااتەوەا کە هەسااتیان وابااوو کاسااۆلیریزمی ڕاسااتە ینە 

 لەگەڵ پێداویستیەکانی جییانی سەردەم نایەتەوە.
بە –ئارینگاڕۆسا هەموو هەژمونێری سیاسییانەی خاۆی بەکارهێناا 

ی جەوهەریااااش لە بەرچاااااوگرتنی  ەبااااارە و  وڕسااااایی شااااێوەیەک
باااۆ ئەوەی پاپااااو   -دامودەزگاااای ئۆپیاااوی دای و بااااروبووەکەی

ڕاوێیکارەکاااانی بیێنێاااتە ساااەر ئەو ڕایەیا کە نەرم و شاااالررردنی 
 انونەکااانی کڵێسااا هەر بەتەنیااا بێبڕوایاای و ترساانۆکی نیاایەا بەڵرااو 

بەبیاااااری لەهەماااااان کاتیشااااادا خۆکوشاااااتنێری سیاسییانەشاااااە. ئەو 
شرساااتی دوومااای -هێناااانەوە کە نەرمرردنااای  انونەکاااانی کڵێساااا 

چ شاااوێنەوارێری کاولراااارانەی بەدوای خۆیااادا هێنااااوە:  -ڤاتیراااان
هەنووکە چوونە کڵێسا کەم باۆتەوەا بااربووکردن زۆر دابەزیاوە و 
تەناااانەت ئەوەنااادە کەشیشااای کاساااۆلیریش لەبەردەساااتدا ناااین تاااا 

 سەرپەرشتی کڵێساکانیش برەن.
ا ئارینگاڕۆسااا پێویسااتان بە پێااڕەو و ڕێنمااایی کڵێسااا هەیە خەڵاا 

 .  نەوەی بە نازوگۆز و چاولێرۆشینلەسەر  سەکەی سوور بووا 
ئەو  شااااااەو ا چەنااااااد مانگێاااااا  لەمەوبەرا کاتێاااااا  فیاااااااتەکە لە 
فڕۆکەخانەکە دەرچاووا ئارینگاڕۆساا بەوە سەرساام باووا کە بینای 

و ڕێگااایەکی دیاارەی ڕێگااای بەرەو شاااری ڤاتیرااان ناااگرنە بەر بەڵراا
پێچاااااوپێچی چیااااایی بەرەو ڕۆژهەنت. "ئەر  ئااااێمە بەرەو کااااو  

 دەڕۆین؟" وای لە شوفێرەکە پرسی.
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ا" پیاوەکە وا بەرساهی دایەوە. "کۆباوونەوەکەت 129"گردەکانی ئالبان -
 لە  ەنی گاندۆلفۆیە."
؟ ئارینگاڕۆساااا هەرگیاااز نەچووباااووە ئەو ا هااااوینەهەواری پاپاااا

یبین . ساااااااااااەرەڕای ئەوەی ئەو  حەزی لێنەباااااااااااوو هەر بشااااااااااا
هااااوینەهەواری پاپاااا باااووا لەو  ەنیەی ساااەدەی شاااانزەهەمینەداا 

ڤاتیرانیشااااای لێباااااووا کە یەکاااااێرە لە ڕواناااااگە هەرە  130ڕواناااااگەی
پێشااارەوتووەکانی گەردوونناسااای ئەوروپاااا. ئارینگارۆساااا هەرگیاااز 
کەیفی بەوە نەدەهاتا کە ڤاتیرانێری مێیوویی پێوساتی بەوە هەبا  

ی لە زانسات بیەناا . ئااخر چ حیرمەتێاا  لە تێرەڵرردناای لاووتی خااۆ
زانست و ئیماندا هەیە؟ ناکر  لەالیەن کەسێ  بڕوای بەخوا هەبا  
زانسااااتێری بێنیەنااااانە لەخااااۆ بگاااار . هەروەهااااا ئیمااااانیش هاااایچ 
پێویسااتیێری بە زانیاااری ماددیااانە بااۆ سااەلماندنی بیروباااوەڕەکەی 

 نییە.
ردەوەا لەو شاااەوە  پاااڕ ا بیاااری کااائەوە گەیشااات لەگەڵ ئەوەشاااداا 

ئەسااتێرەی نااۆڤێمبەرداا  ەنی گەناادۆلفۆی واهاااتە بەرچاااوا بەرەو 
ئاسمان هەڵرشااوە. لە ساەرەتای ڕێگاای دەروازەداا گانادۆلفۆ وەی 
دێاااااوێری زەبەالحااااای بەردیااااان وەساااااتاوە ا وەی ئەوەی تەکاااااانی 
خۆکوشتن بدا. ئاخر شوێنەکە لەسەر خەرەنادێری هەزار بەهەزارەا 

ی داوەتەوە ساااەر النرااای شارساااتانێتی ئیتاااالیا ئەو  ەنیەکە پشااات
بە  132و ئااۆرازی 131دۆڵەی کاااتی خااۆی هەردوو هااۆزی کوریااازی

ماااوەیەکی زۆر بەر لە  دروسااترردنی ڕۆمااا لەگەڵ یەی لەجەنگاادا 
 بوون. 

تەناااانەت بیچمااای  ەنکەش کە دەردەکەوتا نماااوونەیەکی دڵڕفێنااای 
نگای ئەو خەرەنادە پەییەدارانە باووا تەالساازییكی بەرگریراارانەا ڕە

هەزاربەهەزارەی خوار خاۆی دەدایەوە. بەنم باۆ ماایەی ناخۆشایا 
هەنووکە ئارینگاڕۆسا دەیبینی ڤاتیران ئەوێی تێرداوە و لە جێگەیدا 
دوو گومبەزی تێلیسرۆبی مەزنی ئەلەمیناۆمی دروساترردوونا ئەو 
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شااااوێنە شاااارۆدارەکەی جااااارانا وەی  جەنگاااااوەرێری بەخۆنااااازی 
 وو شەپقەی کردبێتە سەر.لێیاتووەا کە د

کاااتێریش ئارینگاڕۆسااا لە تااڕومبێلەکە دابەزیا کەشیشااێری گەنڵاای 
بە خێرایااای بەرەو پیاااری هاااات و بەخێرهااااتنی لێرااارد.  133جزویتااای

م. 134"جەناااااابی مەتااااارانا بەخێااااار بێیااااات. مااااان بااااااوکە مانگاااااانۆ
 گەردوونناسێری ئێرەم."

وەنم  . ئارینگاڕۆسا ساڵوەکەی بە ورتەیەکەوەکارێری باشە بۆ تۆ
دایەوە و بااااۆ هەیااااوانەکە بەدوای کەشیشااااەکە کەوتا مەودایەکاااای 
بەریاااان کە بە دیمەناااای نااااا ۆنی  هااااونەری ڕێنیسااااانس و وێاااانەی 
گەردوونناساای ڕازابااۆوە. بە دوای ڕێاابەرەکەی بەسااەر پەییەکااانی 
بەردەگەچیااااانەکە ساااااەرکەوتا ئارینگاڕۆساااااا نیشاااااانە و هێماااااای  

و پرسااااگەی ڕاژەی ناوەناااادەکانا هااااۆڵی زانساااات و دەرساااادانەوە 
زانیاری گەشتیارانی بینی. الی خۆی  پێی سەیر بووا ئاخر ڤاتیران 
لەوەدا شرسااتی هێناااوە کە ڕێبەرایەتیێراای گیااانی خەڵاارەکە برااا و 
پەروەردەیان براا کەچی کاتی ئەوەیان هەیە شوێنی  وانەوتانەوەی 

 گەردوونناسی بۆ گەشتیاران برەنەوە.
لە کەشیشااە گەنااڵەکە پرساایا  "دەی پااێ  بڵاا ا" ئارینگاڕۆسااا وای -

 "لەوەتەی کەیا کل  سەگەکە دەهەژێن ؟"
 کەشیشەکەش ئاوڕێری سەیری لێدایەوە. "بەڵ ا جەناب؟"  -

ئارینگاڕۆساااااا لەساااااەری هەڵنەدایااااا ا بڕیااااااری داباااااوو دیساااااان 
ا وەی دایبابێری ڤاتیران شێت بووەتێیەڵنەچێتەوە پەالر نەهاوێی . 

ە بە تەواوی بە گاااوێی تەمبەڵااای لێیااااتووەا وای لااا  خاااۆش هااااتوو
منداڵە چەتوونەکەی براا لەباری ئەوەی فێارە بەهاا و ڕەوشاتی برااا 
کڵێسااا  هەر جااارە و نەرم و شاالتر دەباا ا هەوڵاادەدا خااۆی لەگەڵ 

 کەلتوورە السارەکەدا ڕابیێن .
ڕاڕەوی نیاااۆمی ساااەرەوە بەریااان باااووا بەکەشاااخەیی ڕازاباااۆوە و 

گاایەکی  ەبەی بەرەو یەی ئاراستەش دەڕۆیشتا ئەویش ڕیازە دەر
 داربەڕوو کە ئەم  نیشانەی مسینینەیان لەسەر بوو.

                                                           
133

  Jesuit  هۆبە)شاخێکی( سیستمی دیینی کاسۆلیکییە بۆ کاری خێر و خوێندن و مژدەبەخشانە
 دامەزراوە. 
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 کتێبخانەی گەردوونناسی

 
کتێبخاااااانە –ئارینگارۆساااااا گاااااوێی لە باسوخواسااااای ئەم شاااااوێنە 

ببووا دەگوتر   زیاتر لە بیست و پێانج  -گەردوونناسییەی ڤاتیران
هەزار بەرگااای کتێبااای تێااادایە بە کارەکاااانی  کۆپەرنیراااۆیا گاااالیلۆا 

لااارەرا نیاااوتن و سێچیشاااەوە. دەشاااگوتر  ئەم شاااوێنەا شاااوێنی کێ
کۆبااوونەوەی تااایبەت و نیێناای کاربەدەسااتە بانکااانی پاپااایە... ئەو 
کۆبااااوونەوانەی وا بەباشااااتر دەزاناااادر  کە لە نێااااو چوارچێااااوەی 

 دیوارەکانی شاری ڤاتیراندا نەکرێنا بەڵرو لێرە بررێن.
ووەوەا هەرگیااز کاتێاا  مەتااران ئارینگارۆزسااا نزیراای دەرگاااکە باا

نەیاادەزانی لەنێااو ژوورەکەدا گااو  هەواڵاای هەژێاانەر وا دەباا ا یااان 
ئەو زنڵیااااااارە ڕووداوە کوشاااااااندانەی کە لاااااااێرەوتەی گرنگیاااااااان 
لێاادەکەوێتەوە. ئاااخر تااا سااەماتێ  دواتاارا کااات  بە کۆبااوونەوەکە 

ئەو حەپەساااااا نەیاااادەزانی کە ئەو شااااتەی تێاااادا دروساااات دەباااا . 
ا ئەو وای بیرلێراردەوە. رەڕیاوەگەشتەش شەش مانگی بەسەردا تێ

 !هانامەنەوە ب  خوا بەهەر 
ئێستاش کە مەترانەکە لەنێو فیاتەکەدا دانیشتووەا دەرکی بەوە کرد 
تەناااانەت بەبیرکاااردنەوە لە  کۆباااونەوەی یەکەم جااااریا پەناااڵەی 
دەسااتەکانی شااێوەی مسااتیان پێاا  هێناااوە. ئیاادی دەسااتی خااۆی 

ەا وای کاااااااارد خاااااااااوکردەوە و بەهێواشاااااااایش هەناسااااااااەی دایەو
 ماسولرەکانی خاو ببنەوە.
ا کاتێ  فیاتەکە بۆ ناوچیاکان هەڵدەکشااا هەموو شتێ  چای دەب 

وای بە خااااۆی گااااوت. هێشااااتاش دەیخواساااات زەنگاااای تەلەفااااۆنە 
ئەر  بااااااااۆچی مامۆسااااااااتاکە هیچاااااااای دەسااااااااتییەکەی لێباااااااادا. 

پێڕانەگەیاناااادووم؟ تااااۆبڵێی سااااینی دەسااااتی بە کلیلەبەردیاااانەکە 
 گەیشتب . 
بااۆ خاااوکردنەی دەمااارگرژیەکەیا مەتاارانەکە سااەری  لە هەوڵێاا 

بەسااااەر بەردە گەوهەرە ئەرخەوانیاااایەکەی ناااااو ئەنگوسااااتیلەکەی 
دەسااااااااتی داگاااااااارت. بە هەسااااااااترردن بەوەی بەردەگەوهەرەکە و 
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لێوارەکانی ئەڵماساەکەا ئەوەی بیار باخەنەوەا کە ئەم ئەنگوساتیلەیە 
بە هێماااااای دەساااااەنتێ  باااااووە زۆر کەمتااااار لەوەی کە بەم زوانە 

 دەستی دەهێن . 
 
 
 
 
 

 ٣٥بەندی 
 

لەنێاااااااو وێساااااااتگەی بااااااااکوورداا وەی هەماااااااوو وێساااااااتگەیەکی 
وپاااا دەروازە هەیااوانێری ئەشاارەوتاوی پااڕ لە رشااەمەندەفەری ئەو

یاااان پااا  باااوو شاااتیان لەساااەر خەڵرااای ئاسااااییا بێنەوایاااان کارتۆنی
شاااااەکەتی لەساااااەر  ا هەناااااد  لە کوڕوکااااااڵ لەو  بەنووسااااارابوو

 یشایان لەبان گوێادایەا لەو MP3 و وایەری  جانتاکانیان خەوتوون
 الشەوە هەند  لە حەمباڵە جل شینەکان خەریری جگەرەکێشانن.

زلەکەی دەرچاوونی  و کەتە یەسۆفی نیگای باۆ ساەر تاابلۆ ژماارەی
ا کااات  انەکان دەگااۆڕدریو سااری  ەتارەکااان هەڵبااڕی. تەخااتە ڕەش

و کاااااتی  تەختەکااااان دادەکەون زانیاااااری نااااو  لەسااااەر ئاراسااااتە
رچااااوونی  ەتارەکااااان دەدەن. کاااااتێریش نااااوێرردنەوەی کاااااتی ەد

کرد ئااخۆ چ   ەتارەکان تەواو بووا النگدن چاوێری لە سەر تابلۆکە
دا شااااسااااەرووی لیستەکە دەرچااااوونی خسااااتۆتە ڕوو. لە کاااااتێری

 خوێندییەوە:
 3:06 –خێرا  –لیل 

سۆفی وای گوتا "بەنم لیلایش ا" یە"حەزم دەکرد خێراتر دەرچووبا -
 ەکەمان دەپێر ."مەبەست
 2:59؟ النگاادن سااەیری کاااتیمێرەکەی دەسااتی خااۆی کااردا زووتاار

خااولەکی دوای نیااوەی شااەوی نیشااان دەدا.  ەتااارەکە دوای حەفاات 
 خولەکێری دیرە دەردەچ  و هێشتا بلیتەکەیشیان نەبڕیوە.
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نوێنی النگدنی بەرەو الی پەنڵەرەی بڕینای بلیتەکاان کارد ێسۆفی ڕ -
 ت بە کریدیت کارتەکەی خۆت برڕە."و پێیگوتا "بڕۆ دوو تیری

 کارت لەالی اااااااااااا"ت "پێموابوو شوێنر  هەڵگرتنەوەی کرید -
 "کتومت." -

النگااادن بڕیاریااادا سەرکێشااای لەگەڵ ساااۆفی نیهاااودا نەکاااا.  ئیااادی 
ڤیزاکارتەکەی بەکارهێناا و دوو بلیتای  ەتااری  باۆ خاۆی و ساۆفی 

 بۆ چوونە شاری )لیل( کڕی.
ی بۆ سەر ڕێاڕەوەکە کارد ا لەوێاوە گاوێی لە سۆفی ڕێنوێنی النگدن

دەنگاااای بڵناااادگۆیەکی ئاشاااانا بااااووا داوای دەکاااارد دوا سااااات بااااۆ 
دەرچوونی  ەتاری )لیل( هاتووەا باۆیە دەبا  نەفەرەکاان ساوار بان 
تااا بااڕوا. لەو  لەبەردەمیااان شااازدە ڕێااڕەو لەیەی جیااادەبوونەوەا 

کەی هەریەکەیااااان بەرەو ئەو  ەتااااارە دەڕۆیشاااات کە دوا ئامااااانڵە
دیاااااارکرابوو. لەو  لەو مەدایەی بەرەو دەستەڕاسااااات دەیڕوانااااایا 
لەسەر هێڵی س   ەتااری )لیال( وەساتا باووا کارمەنادەکەی فایرەی 
پێبووا لەسەر ئانوساتی دەرچوون بووا بەنم سۆفی  ۆڵی النگادنی 
گرتبااااااووا ڕێراااااااوڕەوان بە ئاراساااااااتەی پاااااااێچەوانەی  ەتاااااااارەکە 

ڵەکەدا  گەڕانەوە و  وەرساااااااووڕانەوە. ئەوان خێااااااارا بەنااااااااو هاااااااۆ
 اوەخانەکەی شەویان بڕی و لەکۆتاییشدا لەو دەرگایە دەرچاوونا 

 کە لەسەر شە امی ڕۆژئاوای وێستگەکە هەڵرەوتبوو.
 تاکسیێ  بە تەنیا لە دەروازەکە وەستابوو.

 کات  شوفێرەکە سۆفی بینی الیتی تڕومبێلەکەی بۆ هەڵررد.
ی تاکسایەکە و سۆفیش یەکسەر باازی دایە ساەر کورسای پشاتەوە

 النگدنیش بەدوایەوە.
کااااتێریش تاکسااایەکە لەو  دەرچاااوو و وێساااتگەکەی بەجێیێشاااتا 

 سۆفی بلیتە تازە کڕاوەکانی لەنێو بەرکی دەرهێنان و دڕاندنی.
 .ئاخر حەفتا دۆالر لەو گۆڕە ڕۆیشتالنگدنیش ئاهێری هەڵرێشا. 

تااااا تاکساااایەکە نەگەیشااااتە سااااەر جااااادە ناخۆشااااەکەی باااااکوورا 
ەی جادەی ریاو دە جیلای  هەساتی نەکارد کە بەڕاساتی وا بەئاراست

هەڵاااادێن. لە جااااامی پەنااااڵەرەی الی ڕاسااااتیا لەوێااااوە دەیتااااوانی 
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ببینااا .  136و گاااومبەزە  ەشاااەنگەکەی دڵااای پیااارۆز 135مۆنتمااااتر 
دیمەنەکەش بە هۆی فنش الیتی  چەنادین تڕومبێلای پاۆلیس کە لە 

 ئاراستەی پێچەوانەوە دەهاتنا بڕدرا.
 سەری خۆیان نەوی کرد تا تڕومبێلەکان تێرەڕین.النگدن و سۆفی 

سااااۆفیش بە شااااوفێرەکەی گوتبااااوو بیااااانگەیەنێتە دەرەوەی شااااارا 
لەوێااوە کااات  النگاادن شااەوینگە توناادو لەسااەر یەی گیرساااوەکەی 
 سۆفی بینیا تێگەیشت بیر لە  ۆناخی جووڵەی داهاتوو دەکاتەوە.

تڕومبێلەکەی  النگدن لە کلیلە خاچەکەی ڕوانییەوەا بە دەست جامی
باااۆ ڕوونااااکی بەرز کاااردەوەا زیااااتر لە چاوەکاااانی نزیااا  کاااردەوە 
هەوڵاای دا شااتێری لێیەڵبرڕێناا ا ئاااخۆ ئەم کلاایلە بااۆچی باشااە. لەو 
ڕوونااااکییە پچڕپچاااڕەی گڵۆپەکاااانی سەرشاااە امەکەا کە نااااوەوەی 
تەکسیەکەشاااای ڕوونااااای دەکااااردەوەا رێاااا  و رەوان مااااۆرەکەی  

 اچەکە بینی.دەستەی مریدانی سایۆنی لەسەر خ
"ئەمە بەم جااۆرە هاایچ واتااایەی ناااگەیەن ا" لە کۆتاییاادا النگاادن وای  -

 گوتا
 "کامە بەشی؟" -
"ئەوەی کە بااپیرەت ئەو هەماوو زەحمەتاایەی کێشااوە تاا کلاایلەکەت  -

 پێبگاتەوە ب  ئەوەی بزانی بۆچی دەست دەدا."
 "بەڵ  وایە." -
"ئەر  تااااۆ دڵنیااااای هاااایچ شااااتێری دیاااارەی لە پشااااتی تااااابلۆکە بااااۆ  -

 نووسیوی؟"نە
"من هەماوو شاوێنەکە گەڕام. ئەوەی بەردەساتت هەماوو شاتەکەیە.  -

ئەم کلیلەا لە پشتی تابلۆکە داندرابوو. من مۆری مریدانی دەساتەی 
باااارایەتی  بیناااایا ئیاااادی کلاااایلەکەم خسااااتە بەرکاااا  و ئینڵااااا لەو  

 دەرچووین."
النگاادن نێوچاااوانی تێرناااا لە سااەرە سێگۆشااەییەکەی کلاایلەکە ورد 

یچااای نەباااوو. باشاااتر لێیڕامااااا نزیرتاااری کاااردەوەا بااااش باااووەوە. ه
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دیققەتاای لێرااردا هێشااتا هیچاای نەبیناایەوە. "پێمااوایە ئەم کلیلاایە بەم 
 دواییانە پای کراوەتەوە."

 "بۆ؟" -
 "ئاخر بۆنی لێرخشانێری ئەلریولی لێد ." -
 سۆفی خۆی سووڕاندەوە. "ببوورە؟" -
اوێن "بااۆنی شااتێری لێااد  وەی ئەوەی کلیلەکەیااان پاا  لااووی و خاا -

کااردبێتەوە." النگاادن کلاایلەکەی گاارت و لە کەپااووی نزیاا  کااردەوە. 
"بۆنی الیەکی کلیلەکە لە الیەکەی دیرەیان بەهێزترە." ئەو کلایلەکەی 
هەڵگێاااااڕایەوە. "بەڵااااا ا باااااۆنێری ئەلریولیاااااانەا وەی ئەوەی لەگەڵ 

 پاکرەرەوەیەی تێرەڵ کراب  یان اااااااا " النگدن وەستا.
 "چی؟" -
ایە بەر تیشاااااااری ڕوونااااااااکی و ساااااااەیری ڕووە ئەو کلااااااایلەکەی د -

لووسەکەی سەر باڵەکانی خاچەکەی کرد. لەوێدا بریسرەیەی دیاار 
بوو... وەی ئەوەی تەڕ بووب . "ئەر  بەرلەوەی بیخەیاتە گیرفاناتا 

 سەیرێری شتەکەت کردووە؟"
 "چی؟ بە هیچ شێوەیەی. ئاخر من پەلەم بوو." -
ە تیشاا  ڕەشااەکەت النگاادنیش ڕووی لە سااۆفی کااردا "هێشااتا  ەڵەم -

 پێماوە؟"
سۆفی دەستی بۆ بەرکی بردەوە  ەڵەمە تیشردارەکەی دایە النگدن. 
النگاادنیش لێیااوەرگرت و پێاای کااردا تیشاارەکەی دایە سااەر پشااتی 

 کلیلەکە.
دەمودەست پشتی کلیلەکە درەوشایەوە. نووسینێری لەسەر هەبوو. 

یش بە  ەڵەمی دەست نووسرابووا بە پەلەپڕوز  و جۆرە تێرەڵیەکا
 نووسرابووا بەنم دەخوێندرایەوە.

"زۆر چاکەا" النگدن بە بازەوەا "پێماواب  دەزاناین باۆنی ئەلریاولەکە  -
 لەکوێوە هاتووە."

سۆفیش بە حەپەساانەوە ساەیری نووساینە ئەرخەوانیایەکەی ساەر 
 پشتی کلیلەکەی کرد.

24 Rue Haxo 
 24شە امی ڕو هاکسۆ ژمارە 
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 لێرە بۆ نووسیوم! ناوونیشانێ ! باپیرەم ناوونیشانێری
 "ئەم ناوونیشانە لە کوێیە؟" -

هیچای لەباارەوە نەدەزاناای. دیساان ساەری بااردەوە پێشاەوەا خااۆی 
 شۆڕ کردەوە الی شوفێرەکە. "ئەر  ال ڕو هاکسۆ پێدەزانی؟"

شااوفێرەکەش تاااو  بیااری کااردەوە ئینڵااا سااەری بااۆ لە انااد.  بە 
تێانس  سۆفیشی ڕاگەیاناد  کە نزیرتارین ڕێاگەش بە نزیا  یاریگاای

ئااااوای پاریسااادا دەڕوا. ساااۆفیش پێیگاااوتەوە یەکساااەر ڕۆژبە الی 
 بیانگەیەنێتە ئەو .

دەڕوا." شاوفێرەکە  137"خێراترین ڕێگایش بەنێو دارستانی بولۆنیادا -
 بە فەڕەنسی وای پێگوت. "ئایا بەوێدا بڕوا؟"

سۆفیش نێوچاوانی تێ  نا. دەکرا بیر لەڕێگە ناخۆشاەکە برااتەوەا   -
دەکر  ئەوان بۆ پیاسە نەهاتوونەتە دەر. "بەڵ . " بەنم خۆ ئەمشەو

 .ئێمە میوانە ئەمەریریەکەشمان تووشی شۆی برەین
سۆفی ئاوڕی لەدواوە دایەوە و لە کلیلەکەی ڕوانیا مەراق ما ئاخۆ 

جااۆرە بنرەیەکاای ؟ کڵیسااایەیچاای باا .  24شااە امی ڕو هاکسااۆ 
 ؟"مریدانی دەستەی برایەتی

مەنەکااانی ڕیتااوێلە نیێنیاایەکەی دیسااان مێشااری سااۆفی بە کااۆپلە دی
شەو  گاۆرین  پڕباووەوەا ئااخر ئەو  شاەو ا دە سااڵ لەمەوبەر 
شااااهید باااوو بەساااەر ئەوەی لە ژێااار زەمینااای هااااوینەهەوارەکەی 
باااپیرەی ڕوویااداا ئیاادی ئاااهێری  وڕساای هەڵكیشااا. "ڕۆبەرتا زۆر 
شاات هەیە دەباا  پااێ  بڵێاایا" ئیسااتێری کاارد و کاااتێریش تاکیسااەکە 

وا دەڕۆیشاات چاوەکانیااان لە سااەر یەی گیاار بااوون. ئاااڕۆژبەرەو 
"بەنم جار  دەمەو  هەموو شاتێر  لەباارەی مریادانی ساایۆن باۆ 

 بای برەی."
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 ٣٦بەندی 
لە دەرەوەی سااالۆنی دەوڵەتانااداا کااات  ئاسایشاارارێزەکەی لااۆڤەر 

الیەن ساۆفی و النگادنەوە گێاڕایەوەا  چۆنیەتی چەکرردنای خاۆی لە
باشاااە باااۆچی تە ەت لە تاااابلۆ لێااای دەهاااری باااوو.   شااابیااازو فا
 !کەکە نەکردەمومبار

 یو پێا الی ئۆفیسای فەرمانادارییەوە هاات "کاپتن؟" منزم کاۆلل  لە -
تااڕومبێلەکەی  پیاوەکااانگاوت. "کاااپتنا هەر تااازە هەواڵەکەم بیسات. 

 نیهۆی ئاژانیان دۆزیوەتەوە."
 "ئایا ئەو گەیشتۆتە باڵوێزخانەکە؟" -
. بڕیااااااونەی شااااااەمەندەفەر. دوو  بلیتیشاااااایان "نەخێاااااار. وێسااااااتگ -

  ەتارەکەش تازە ڕۆیشتووە."
منزم کۆللێی بردە و ە وفاش  لە کۆڵ گرواردی ئاسایشرارێز بووە -

پەنایەی و بە سرتەیەکەوە  سەی لەگەڵدا کرد. "مەبەساتییان بەرەو 
 کو  بووە؟"

 "لیل." -
تنی هەناسەیەکی دایەوەا خەریرای داڕشا  "لەوانەیە فێڵێ  ب ." فاش -

پننێاا  بااوو. "زۆر باشااەا ئاگاااداری وێسااتگەی داهاااتووی  ەتااارەکە 
برەرەوەا هەر بۆ دڵنیایی  ەتارەکە ڕابگرن و بیرشرنن. لێشگەڕ  با 
تڕومبێلەکەشاای هەر لەشااوێنی خااۆی باا ا بەنم چەنااد کەسااێری بااۆ 

دەورە دابنااا  ئااااخۆ هەوڵ ناااادەن بیااابەنەوە. چەناااد  چااااودێری لە
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کانی دەوروبەری وێسااتگەکە برشاارننا پیاااوێریش بنێاارە تااا شااە امە
 یدوور نەکەوتوونەتەوە. ئایاا پاار تبنا زۆنپ  هە ئەگەر ئەوان بە

 ؟"ەبووهەتدا  الەو ک
"نەخێاار لەو سااەماتەوەختەدا هاایچ پااای لەو  نەڕۆیشااتون. تەنیااا  -

 تاکسی لێبووە." ێ یزڕ
"باشااە. پرساایار لە شااوفێرەکان باارە. ئاااخۆ کەی شااتێری نەبینیااوە.  -

مرانیاای تاکساییەکانەوە بارە و وەسافەکانیان ۆەنادی بە کئینڵا پەیو
 منیش پەیوەندی بە ئینتەرپۆلەوە دەکەم." بدەر .

 دەگلێنی؟" کۆلل  بە وا وڕماویەوە سەیری کرد. "ئەوانیش تێوە -
م وای دەبیناای نپەشاایمان بااووا بە رەرەلەو ئەگەرە هەراسااان  فاشاا

 هیچ دەرەتانێری دیرەی نەماوە.
 .دیشی ببەستەوەنتو وە و توندخێرا تۆڕەکەی بگرە

تووەکاااان لە ساااەماتی نساااەماتە یەکەمەکاااان چارەنووسساااازن. هە
یەکەماااای ڕاکردنیاناااادا هاااای ئەوەن باااادۆزرێنەوە. ئەوان هەمیشااااە 

ڕۆیشااتنا هەنااوانا پااارەی شاات دەباا .  هەر هەمااانان بەیپێویساات
رۆزییااانە. ئینتەرپااۆلیش ئەو دەسااەنتەی ی. ئەمەش سااێینەی پکاااش

کانێرااااادا ڕێاااااگەی هەر سااااا  شاااااتیان لێبگااااار . بە هەیە لەچاوترو
باڵوکردنەوەی وێنەی النگدن و سۆفی بۆ کاربەدەستانی ڕێگاوبانی 

رەکاااانا ئینتەرپاااوو  هااایچ دەرفەتێریاااان باااۆ نپااااریسا هوتێااال و با
ناهێڵێتەوە لە شارەکە دەربچنا هایچ شاوێنێریان نااهێڵی خاۆی تێادا 

بەدەساات  ان ناااب  پااارەی کاشای لاا شایحەشاار باادەنا هاایج جێیەکی
تۆ ااوی دەچانە ساەر جاادە و  بێنن. زۆر جااریش ڕاکردووەکاان بە

ڕەفتااارێری گەوجااانە دەکەن. تڕومبێلێاا  دەدزن. بەسااەر کۆگااایەی 
یاااااان بەکااااااردێنن. ئیااااادی هەر یرنابدادەن. لە بێئومێدیااااادا کاااااارتی 

هەڵەیەکی وا برەنا خێرا شاوێنەکان پەیوەنادی بە دەساەنتدارانەوە 
 دەکەن. 

تااۆ  گاادنا وایە؟" کااۆلل  وای بە کاااپتنەکە گااوت. "خااۆ"تەنیااا بااۆ الن -
 ناتەو  سۆفیش ڕاپێچ برەی. ئاخر ئەو ئاژانێری خۆمانە."

هەناساااااەی   "هەڵااااابەتە دەمەو  ئەویاااااش ڕاپاااااێچ بااااارەم!" فاشااااا -
اپێچرردنای النگادن چ ساوودێری دەبا  ئەگەر ڕهەڵرێشایەوە. "ئاخر 
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ساااۆفی هەماااوو کاااارێری ناشااایرینی باااۆ براااا؟ نیاااازم وایە فاااایلی 
خێااااازانا  انااااایکارناااااامەی ساااااۆفی دەربێااااان ا لە دۆسااااات و برادەر

کەسااێ   یااارمەتی بااداا برااۆڵمەوە. ماان نااازان   هاوکارەکااانیا هەر
خااۆی پاا  چیاایە ئەو کااارانە دەکاااا بەنم خااۆ هەر دەباا  سەریشاای 
بخوا و لە کونڵی زینادان جاێگەی برارێتەوە لەوەی هەر پیشاەکەی 

 لەسەر دابن !"
تەلەفاۆنەکە با  دەزگای کاۆنتڕۆلی رەەسلهەر ت دەو  ن"ئایا تۆ لەم -

 استەوخۆ بچمە مەیدان؟"ڕیاخود 
و سەرپەرشااااتی  "مەیاااادان. بااااڕۆ الی وێسااااتگەی شااااەمەندەفەرەکە -

تیمەکە برە. تۆ جڵەوەکە بگرە دەستا بەنم بەب  ڕاوێیی مان هایچ 
 شتێ  نەکەی."

 جێیێشت. ی"زۆر باشەا جەناب." کۆلل  وای گوت و خێرا ئەوێ -
دەرەوەی  تبااوو. لەنهە ایەکە وەسااتا بااوو ڕەقفاشاای کااات  لە پەناا

 هااااۆی بااااا دەبریساااارایەوەا بە کەپەنااااڵەرەکە. شووشااااەی هەرەمە
. ئەو ئەوان لەباان دەسااتی ماان دەرچااووندەلەرانەوە.  یشتیشارەکان

 بێتەوە. بوای بەخۆی دەگوتەوە تا خاو
تەناااانەت ئااااژانێری ساااەر گۆڕەپاااانی کااااریش بەرگەی ئەوەی پااا  

 رەوێتە کار.بدژدا  ی لەناگیر  کات  ئینتەرپۆل
 و مامۆستایەکی زانرۆ؟ە کۆدشرێنێری مێین

 ...ناتوانن تا زەردەی بەیان خۆیان بگرنخۆ 
 

 ٣٧بەندی 
 

ناسااراوەا  (بۆلااۆن)خااتەی کە بە دارسااتانی ەکە پااڕ دارودررئەو پااا
زۆر ناااااوی دیرەشاااای لێناااادراوەا بەنم شااااارەزایانی پاااااریس وەی 

یانن. ئەم وەسافە ساەرباری بی"بەهەشتی ڕابواردنی ساەر زەوی" دە
ڕاساااتیدا پاااێچەوانە  ندان دێتەبەرگاااو ا کەچااای لەسااائەوەی وەی پە

دیتباا  کە هەمااان  138کەسااێ  تااابلۆ سااامناکەکەی بۆساای بااوو. هەر
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 Hieronymus Bosch  هونەرمەندێکی تابلۆکێشی هۆڵەندی سەدەکانی ناوەڕاستە بە دڵڕفێنی

 و سامناکی تابلۆکانی بەناوبانگە. وەرگێڕ
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ناااااوی هەڵگرتااااووەا لە نقااااورچ لێگاااارتنەکە دەگااااا؛ تااااابلۆکەش وەی 
وو و و ئاااارەز دارساااتانەکە تاریااا  و پێچااااوپێچەا خااااوێنگەی حەز

شەویشدا پەییە نەویەکانی دارساتانەکە جامەی د  . لە ماشقایەتییە
لە جەساااااتەی ساااااەدان کەی کە باااااۆ فرۆشاااااتن نمایشااااای دەکەنا 

 ا کەی چ نێاااار چ ماااا ەڕاباااواردنێری سااااەر زەویا بااااۆ ئەو کەساااان
 ەزێری ب  کۆتاییاان لەجەساتەدا  اوڵرە دەداا ئیادی لەوێادا هەماووح

 شتێ  دە ەوم .
سااای مریااادانی کااااتێریش النگااادن بیاااری خاااۆی کاااۆدەکردەوەا تاااا با

نێاااو  دەسااتەی برایەتاای ساااایۆن بااۆ سااۆفی برااااا تەکساایەکەیان بە
دەروازە داریااااانەکەی پاااااارکەکە تێااااادەپەڕی تاااااا بەرەو ئاراساااااتەی 
ڕۆژئاواا بەسەر ڕێگا بەردینەکەا بڕوا. النگدن لەگەڵ چڕکاردنەوەی 

کێشااەی هەبااووا ئاخرلەوکاااتەدا شااەوگەڕانی  کااردنەوەتیشاارۆی بیر
ا شااااتەکانی خۆیااااان لەبەر تیشااااری کەکە لەپااااڕ پەیاااادا بااااوونرپااااا
دا بۆ فرۆشتن نماایش دەکارد. لەپێشاەوەیان دوو کیایی ەووناکیەکڕ

ی سەیری نێاو تاکسایەکەیان یهەرزەی سین  ڕووت بە گڕتێبەربوو
جەسااتەی لە  ەشرێسااتا کەڕدەکاارد. لەپشاات ئەوانیشااەوە پیاااوێری 

ۆن دەبریسرایەوە کە هەر بەئاستەمێ  دەرپ  کورتی لەپا  باووا ڕ
رمونیااانی ساامتی خااۆی نیشااان دەدا. لە تەنیشاات ئەوانیشااەوە بە نە

مینییۆپەکەی هەڵررد تا ئەو شتەی ببینن کە  اژنێری شۆخ و شەن 
 نەبوو. یشژنهەر نەدەبوایە ببیندر  و لەڕاستیدا 
! النگدن ئااوڕی لە نااوەوەی تاکسایەکە ئەی ئاسمان بە هانام وەرە

 دایەوە و هەناسەیەکی  ووڵی هەڵرێشا.
ربارەی مریدانی سایۆن شت  بۆ بای برەا" ساۆفی وای بە "دەی دە -

 النگدن گوت.
پاشاخانی  شایستەی یالنگدن سەری بۆ لە اندا نەشیدەتوانی دیمەن

ئەفسانەکە بیێنێتە پێشچاوی خۆی تاا باۆ ساۆفی بگێاڕێتەوە. مەڕاق 
کوێوە دەست پ  برا. ئاخر مێیووی  دەساتەی برایەتای  ما ئاخۆ لە

و ڕازێراای  یڵ دەگەڕێااتەوە... زنڵیاارە نیێناابااۆ زیاااتر لە هەزار سااا
سەرسااااااوڕهێنەرا کەڵەگاااااااییا ناپاااااااکی و ئەشاااااارەنڵەدانێری دڕو 

  ەومابوو. ڕەبێوییدانانە لەسەر دەستی پاپایەکی توو
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"مریاادانی سااایۆنا"  النگاادن وا کەوتە سااەر  سااەا "لە ئۆرشااەلی  لە  -
گااۆدفەری )ناااوی  ەنساای بەردا لەسااەر دەسااتی پاشااایەکی فە1099
 دوای داگیرکردنی شارەکە دامەزرا." ا هەر139(بویلۆن

 سۆفی سەرێری بۆ لە اندنو بە چاویش سێرەی لێگرت.
ش بااووا ێوەی دەگااوتر  خاااوەنی نیێنیێراای باااڵر (گااۆدەفری)"شااا  -

نیێنیێااا  لەساااەردەمی میساااای مەسااایحەوە لە بەرەباااابەکەی ئەودا 
ە ون بب ا باۆیە ەکنیێنیی خۆی مردنی مابووەوە. لەوەش دەترسا بە

سااتەی برایەتاای نیێناای مریاادانی سااایۆنی دامەزراناادا ڕایسااراردن دە
هێواشاایش لە نەوەیەکەوە بااۆ  باشاای برااارێزن و بە نیێنیاایەکەی بە

ماااااوەی ئەو ساااااننەی ئەوان لە  ەوە. لەنوازیگاااانەوەیەکاااای دیاااارە ب
ا مریاادانی سااایۆن توانیااان بەڵگەنامەکااان لە باان  بااوون ئۆرشااەلیمدا

لەسااەر   شارنەوەا پەرسااتگاکەوێاارانەی پەرسااتگای هیرۆدۆتاادا بشاا
و کاااۆتەڵی ساااولەیماندا  پاشاااماوە خاااانووە وێرانەکاااانی پەرساااتگا

ئەو بەڵگەنامااااانەا وەی ئەوان بڕوایااااان پێبااااووا دروساااات کرابااااوو. 
نیێنییە هەرە بە هێزەکەی گۆدەفریان دەسەلماند و سروشتەکەشای 
ئەوەناادە دژوار بااووا کە کڵێسااەش لە هاایچ شااتێ  نەدەسااڵەمینەوە 

 شتەکە بخاتە بندەستی خۆی.بۆئەوەی 
 سۆفی دوودڵیانە سەیری کرد.

"مریاادەکان سااوێند و نەزرێریااان لەخااۆ گاارتا ئەگەر بەهەر نرخێاا   -
ب ا دەب  ئەو بەڵگەنامانە لەژێار ئەم پاشاماوە وێارانەیە دەربێانن و 
بۆ هەتا هەتایە الی خۆیان بیرارێزنا باۆ ئەوەی ڕاساتیەکە هەرگیاز 

بەڵگەنامەکاانی ژێار کاولگەکەکاانا  نەمر . بە مەبەساتی گێاڕانەوەی
دەستەی مریدان باسارێری ساەربازیان لە ناۆ شۆڕەساوار بە نااوی 
سوارچاکانی میسا و پەرستگای سولەیمان پێریێنا." النگدن کەمێا  
وەسااااتا. "بە گشااااتیش  بەناااااوی سااااوارچاکانی کااااۆتەڵی پەرسااااتگا 

 ناسراون."
 سۆفی نیگای چاوەی سەرسامانە بە ناسینەوەکە هەڵبڕی.

النگاااادن زۆرجااااار وانەی لەسااااەر سااااوراچاکانی پەرسااااتگا داوە و 
دەیزاناای هەمااوو کەسااێری سااەر ئەم زەمیاانە ناااوی بیسااتوونا هەر 
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. بااۆ ئەکادیمییەکااانا مێاایووی 140هاایچ نەباا  بە شااێوەیەکی ڕووتەن
ئەو ڕاگاارانەی پەرسااتگاکە جییااانێری ڕاسااتی ناسااە امگیر و دژوار 

ئاڵۆز و تێرچڕژاوباوونا بووا شە ڵ و شۆپی زانیارییەکان ئەوەندە 
لێااادەرهێنانی ڕاساااتیێری باااێگەرد تێیااادا کاااارێری ئەساااتەم باااوو. ئەم 
ڕۆژانەشا  النگاااادن لە کاااااتی وتااااار و کۆڕەکانیااااداا لە ناوهێنااااانی 
سااوارچاکانی پەرسااتگا دوودڵ بااووا چااونرە هەمیشااە سااەری بااۆ 

 پرسیار و دیمانەی پیننگێڕی دەکێشا.
ۆ دەڵێاایا سااوارچاکانی سااۆفیش بە شااڵەژاوییەوە سااەیری کاارد. "تاا -

پەرساااتگا لە الیەن مریااادانی ساااایۆن و باااۆ گێاااڕانەوەی بەڵگەناااامە 
نیێنییەکااان دامەزرێنااادراوە؟ ماان وام بیردەکاااردەوەا بااۆ پاراساااتنی 

 ونتی پیرۆز دامەزرا بن."
"بەدلێحاااڵیبوونێری باااو. بیاارۆکەی پاراسااتنی حەج ڕووپۆشااێ  بااوو  -

یای دەکارد. مەبەساتی سوارچاکانی پەرستگا ئەرکەکەیان لەژێاردا ڕا
سەرەکییان لە ونتی پیرۆزدا  گەڕاندنەوەی ئەو بەڵگەنامانە باوونا 

 کە لەژێر وێرانەی خانووەکاندا شاردرابوونەوە."
 "چما ئەوان شتەکەیان دۆزیەوە؟" -
النگااااادن خەنااااادەیەکی باااااۆ کااااارد. "کەی لەوە دڵنیاااااا نیااااایەا بەنم  -

 ریانشااتێئەکادیمییەکااان لەسااەر یەی شاات کااۆکن: سااوراچاکەکان 
لەبن وێرانەکەدا بۆ دەرکەوت.... شاتێ  وای لێراردن بە شاێوەیەکی 
وا خێرا دەوەڵەمەناد و دەساەنتدار بانا کە کەڵارەڵەی خەیااڵی هایچ 

 کەسێ  بۆی نەچووبوو."
بەخێرایی النگدن باسێری ئەکادیمیایانەی باۆ ساۆفی کاردا کە چاۆن 
مێاایووی سااوراچاکانی پەرسااتگایان پەژراناادووەا ڕووناای کااردەوە 
چۆن سوراچاکان لە خاکی پیرۆزدا لە ماوەی دووهەماین هەڵمەتای 

دووهەمیااان گااوتا ئەوان بااۆ  141خاچرەرسااتەکان بە شااا )بالاادوینی(
پاراستنی ڕێگای حاجیانی کریساتیانی لەوێان. هەرچەنادە ئەوان با  
بەرامااابەر باااوون و ساااوێندیان لەساااەر هەژاری خواردباااووا ئیااادی 

ییان بە هەناااااوانێری ساااااوارچاکەکان بە پاشاااااایان گاااااوتا پێویسااااات
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لاااێحەوانەوە هەیەا داوایاااان لێرااارد ئەو تەویاااننەی ژێااار کااااولگەی 
پەرستگاکەیان بدات . شا )بالدوین(یش بە داواکەیان  ایال باووا بەم 

 جۆرە ئەوان لەنێو مەزارە وێرانبووەکەدا مانەوە.
ئەم مانەوە سەیرەیان لەو ا وەی النگدن ڕوونی کاردەوە ا شاتێ  

 . ئاااخر سااوارچاکەکان لەو بڕوایەدابااوونا ئەو نەبااوو لە گااۆترە باا
بەڵگەناماانەی دەساتەی مریاادانی ساایۆن بە دوایادا دەگەڕێاان لەو ا 
لەژێر وێرانەکەدا حەشااردراوە. کتاومتیش لە نێاو جەرگەی  ئاایینی 
جولەکایەتی. بۆ مااوەی نازیرەی یەی دەیەا ئەو ناۆ ساوارچاکە لەو 

 اکی ئەوێیان هەڵدەکۆڵی.وێرانەیەدا ژیانا زۆر بەنیێنی بەرد و خاش
سۆفی ئاوڕێری لەدەوروبەر دایەوەا ئینڵا گاوتی؛ "ئااخر تاۆ گوتاتا  -

 شتێریان دۆزیەوە؟"
"بە دڵنیاااییەوە شااتێریان دۆزیاایەوە" النگاادن وای پێگااوتەوە و بااۆی  -

ڕوون کاااردەوەا چاااۆن ناااۆ سااااڵ خەریرااای ئەو  باااوونا بەنم لە 
ۆزیانەوە. ئەوان کۆتاییدا سوارچاکەکان ئەوەی بە دوایدا دەگەڕان د

گەنڵینەکەیان لە بنی بنەوەی پەرستگاکە دەرهێنا و بەرەو ئەوروپا 
 هاتنا ئیدی لەوێیش لەماوەی شەو ڕۆژێردا دەسەنتیان چەسرا.

کەساایش لەوە دڵنیااا نیاایەا ئاااخۆ سااوارچاکەکان کەڵەگاییااان بەسااەر 
ڤاتیرانەوە کردب ا یاان کڵێساە سوکوئاساان بێادەنگی ئەوانای کاڕیا 

وە ڕوون بااااااووا پاپااااااا )ئینۆسااااااێنتی دووەم( دەسااااااتبەج  بەنم ئە
پاپانااااااامەیەکی  دەرکاااااارد و  دەسااااااەنتێری باااااا  ساااااانووری دایە 
ساااااوارچاکانی پەرساااااتگا و جااااااڕی ئەوەی داا کە "ئەوان خۆیاااااان 
 اااانونن" ئیااادی ئەوان ساااوپایەکی ئۆتۆنۆمیااادار باااوونا چ لەڕووی 
سیاسااای یاااان  لەڕووی دینیااایەوە نەدەکەوتااانە بااان هەژماااوونی  نە 

 پاشاکان و نە هی  ەشەکانیش.
بەو ڕێراادانە ڕەهااایەی ڤاتیرااانا سااوارچاکانی پەرسااتگا دەسااەنتی 
موڵرایەتی خۆیان زۆر زیادی کاردا ئەوساا چ لە ڕووی ژماارە یاان 
هێاازی سیاسااییەوە باا ا دەیااان دەوڵەتاای ئەوڕوپااای گاارتەوە. ئەوان 
پارەیاااان دەدایە ئەو پاشاااا و میااارانەی کە ناااابووت دەباااوون و بە 

ری زیاتر لێیان دەسەندنەوەا بەهۆی ئەوانەوە سیساتمی باانری سوێ
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نو  دامەزرا و دارایی و دەسەنتی خۆیان بەرفراوانتر کرد و پەرە 
 پێدا. 
دا پەسااااااندنامەی ڤاتیرااااااان ئەوەناااااادە لە بەرژەوەناااااادی 1300لە 

سوارچاکەکانی پەرستگا بووا ئەوەندە دەساەنتیان پەیادا باووا پاپاا 
ریااداا هەر دەباا  شااتێریان دەرهەق براار . بڕیا 142کلێمێنتاای پێاانڵەم

ا 143ئەوەباااوو بە شاااێوەیەکی دروسااات لەگەڵ شاااا فیلیرااای چاااوارەم
پاشااای فەرەنسااادا هاوکااار بااووا پاپااا نەخشااەیەکی بلیمەتااانەی وای 
داڕشااات کە   ەپاااۆزی ساااوارچاکەکان بشااارێن  و دەسااات بەساااەر 
گەنڵینەکەیااااان دابگاااار  و هەمااااوو سەروسااااامانیان بااااۆ ڤاتیرااااان 

بە مااااااانۆرێری سااااااەربازیانەی دروسااااااتا کە هەر لە  بگێااااااڕێتەوە.
دەزگاااایەکی وەی )سااای ئاااای ئەی( ئەمریرااای دەوەشاااێتەوەا پاپاااا 
کلیمێنت مۆرێری فەرماانڕێیی نیێنای داهێناا کە هەر دەباوایە لەیەی 

ی هەینایا ڕۆژکاتدا و لە الیەن هەموو ساەربازەکانی ئەوڕوپاادا لە 
 دا بررێتەوە.1307ی ئۆکتۆبەری 13ڕێرەوتی 

بەرەبەیااااانی ڕۆژی سااااێزدەهەمینداا بەڵگەنامەکااااان کاااارانەوە و لە 
نیێنییە دژواریەکەیان ئاشررا بوو. لە نامەی کلیێمێنتدا هاتبووا خاوا 
بە خەیاڵ سەردانی کردووە و لە سوارچاکانی پەرستگادا ئاگاداری 
کااااردۆتەوەا کەوا ئەوان تاوانبااااارانی گااااومڕا و شااااەیتان پەرسااااتا 

و نێرباز و ڕەفتار کافرن. پاپاا کلێمێنات هاوڕەگەزبازا خاچ پیسرەر 
لە خااواوە داوای لێرااراوە زەوی لەو جااۆرە کەسااانە پااای براااتەوەا 
ئەمەش بەوەی  هەموو سوارچاکەکان بگیرێن و ئەشارەنڵە بادرێن 
تا دان بە تاوانە دژە خواییەکەیان دادەنێن. کردەوە ماکیاڤیلیانەکەی 

لەو  ڕۆژێااااداا کلیمێناااات بەوپەڕی وردەکااااارییەوە جێبەجاااا  کاااارا. 
ژماااااارەیەکی زۆر لە ساااااوارچاکان گیااااارانا بێوییداناااااانە ئاااااازار و 
ئەشااارەنڵە دران و بە تااااوانی گاااومڕایی ساااوتێندران. ساااەدای ئەو 
تراژیااااادیایەی ئەو  ڕۆژ  هێشاااااتا لە کلتاااااووری هاوچەرخمانااااادا 
سەدای مااوەا ئیادی ئەو ڕۆژەا ڕۆژی هەینای ساێزدەهەمینی مانا  

 بە ڕۆژێری بەدبەخت وێنا کرا.
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سااۆفی بە پەشااۆکاویەوە سااەیری کاارد. "سااوارچاکەکانی پەرسااتگا  -
 ڕکااران؟ پێموابااوو تااا ئەمااڕۆش دەسااتەی برایەتاای  پەرسااتگا هەر 

 ماون؟"
"بەڵاااا  ماااااونا لەژێاااار چەناااادان نازناااااوەوە. وێااااڕای ئەو تااااۆمەتە  -

ساختانەی کلێمێت بۆ ئەوەی  ڕیان براا و بە تەواوی لەناویاان ببااا 
دەساەنتداریان هەباوونا هەنادێریان ل  ساوارچاکەکان هاوپەیماانی 

توانیااان لەو هەڵاامەتە پاااکردنەوەی ڤاتیرااان  وتااار باان. ئەو گەنڵیاانە 
هێزدارە شاراوەی سوارچاکانی پەرستگاا کە دیااربوو بنااوانی هێاز 
و دەسااەنتەکەیان بااووا هەرئەویااش مەبەسااتی سااەرەکی پاپااا بااووا 

ن لەالی بەنم چڕنااووکی لاا  گیاار نەبااوو. لەمێاای بااوو بەڵگەنامەکااا
ئەندازیارە ساایەکانی ساوارچاکانی پەرساتگاا الی مریادانی ساایۆن 
بووا ئەوانیش نیێنی بوون لە کوشتارگەی ڤاتیرانیش دەربازببوون. 
کاتێاا  ڤاتیرااان  دەسااتی لە  ااوڕگ نااانا تااا بیااانخنرێن ا مریاادەکان 
بەڵگەنامەکانیاااان هەر بەشاااەو لە پاریساااەوە  باااردە ساااەر پشاااتی  

 ."144بەلەمی الرۆشێلەوە
 "باشە بەڵگەنامەکان چوونە کو ؟" -

النگااادن شاااانی باااۆ هەڵتەکاناااد. "ئەم وەنمە تەلیساااماوییە تەنیاااا الی 
مریاااادانی سااااایۆنە. چااااونرە بەڵگەنامەکااااان بەردەوام سااااەرچاوەی 
لێراااۆڵینەوە و بەدواداچاااووننا تەناااانەت تاااا ئەماااڕۆش پێیاااان وایە 
بەڵگەنامەکااااااان لەو  البااااااردران و دیسااااااان لە شااااااوێنی دیاااااارە 

رانەوەا ئیاااادی بەم جااااۆرە چەناااادان جااااار دەرهێناااادراون و شااااارد
حەشاااااااااردراونەتەوە.  سەوباساااااااای هەنااااااااووکە ئەوەیەا گااااااااوایە 
 بەڵگەنامەکان لە شوێنێ  لە شانشینی یەکگرتوودا شاردراونەتەوە."

 سۆفی بە وڕییەوە سەیری کرد.
"بۆ ماوەی هەزار ساڵا" النگدن وا لەسەر  ساەکەی بەردەوام باووا  -

فسااانە نیێنیاایە تێرەڕیااوە. سااەرجەم بەڵگەنامەکااانا " بەسااەر ئەو ئە
هێاااازو نیێنااااای لە یەی ناااااوی تاکااااادا  دەرکەوتااااووەا کە ئەویاااااش 

Sangreal  سااانگریالە. سااەدان کتێباای لەبااارەوە نووسااراوەا زۆر
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کەم باساای تەلیسااماوی ئەوەناادەی سااانگریا  لەنێااو مێیونووساااندا 
 بووەتە مایەی مشتومڕ لەسەر کردن."

ی فەڕەنسای sangیا هیچ پەیوەندیێری بە وشاەی :سانگریالەکە؟ ئا -
 ی ئیسرانییەوە هەیە کە واتای خوێن دەدا؟"sangreیان 

النگاادن سااەری بااۆ لە انااد. خااوێن بڕبااڕەی پشااتی  سااانگریالەکەیەا  -
ئێساااتاش بەو شاااێوە نیااایە کە ساااۆفی خەیااااڵی باااۆ چاااووب .  بەنم 

"ئەفسااااانەکە ئاااااڵۆزەا بەنم شااااتی گرناااا  ئەوەیە کە پاسااااەوانانی 
ریااادەکانی دەسااااتەی برایەتاااای ساااایۆن بەڵگەیااااان لەبەر دەسااااتەا م

ئەوانیش گوایە چاوەڕێی ساتێری لەباری مێیوویی دەکەن تا پەردە 
 لەسەر ڕاستییەکە هەڵبدەنەوە."

 "چ ڕاستیێ ؟ تۆ بڵێی چ دەسەنتێری نیێنی لەپاڵدا ب ؟" -
النگدن هەناسەیەکی  ووڵی هەڵمیی و سەیری ڕووە ناشایرینەکەی  -

ردا کە لەسااایەدا خااۆی نمااایش دەکاارد. "سااۆفیا وشااەی پاریساای کاا
Sangreal  ساااانگریا  وشاااەیەکی کاااۆنە. لە مااااوەی ئەو هەماااوو

ساااننە بااۆتە زاراوەیەکاای دیاارە... ناااوێری زۆر هاااوچەرخ." کەمێاا  
وەسااتاا ئینڵااا تێیەڵچااووەوە؛ "کاتێاا  ماان ناااوە هاااوچەرخەکەت پاا  

نااااای. لە بڵاااااێ ا دەری بەوە دەکەی کە زۆر شاااااتی لەباااااارەوە دەزا
ڕاستیشاادا ناازیرەی هەمااوو کەسااێری سااەر گااۆی زەوی گااوێی لە 

 چیرۆکی سانگریا  بووە."
 سۆفی بە گومانەوە سەیری کرد. "من هەرگیز نەمبیستووە." -
"بە دڵنیاییەوە بیستوتە" النگدن بزەیەکای کارد. "تاۆ هەردەبا  گوێات  -

جاااامی  Holy Graill145لەو نااااوە ڕاهااااتب  کە پێااای دەگاااوتر  '
 پیرۆز'."  

 ٣٨ەندی ب
 

سۆفی لە پشتەوەی تاکسییەکە نیگای چااوی لە النگادن ناز بڕیباوو. 
 . "جامی پیرۆز؟"هەر دەب  گاڵتە برا
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 Holyالنگدن ساەری باۆ لە اناد و دەربڕینەکەشای ڕاساتیانە باوو "
Grail   جاامی پیاارۆز دە ااودەق واتااایsangreal  سااانگریل دەداا

 ن گرێیل."سا San Grailلەڕاستیشدا لێردراوی دوو وشەیەا 
Holy Grail  .ساااۆفی ساااەری لەوە ساااوڕمابووا جاااامی پیااارۆز

دەساااااتبەج  ساااااەرنڵی الیەنە زماااااانەوانییەکەی نەداباااااوو. لەگەڵ 
ئەوەشااادا خاااۆ هێشاااتا ئەوەی النگااادن گاااوتیا هیچااای الی ساااۆفی 

جااامی پیاارۆز کوپێاا   Holy Grailنەدەگەیانااد. "ماان پێموابااوو  
ریا  کااااۆمەڵە )جامێاااا ( باااا . تااااۆ تااااازە پێتڕاگەیاناااادما کە سااااانگ

پێریاااااااتەیەکی بەڵگەنااااااامەییە و هەنااااااد  نیێناااااای دژواری لەخااااااۆ 
 هەڵگرتووە."

"بەڵ ا بەنم خاۆ بەڵگەنامەکاانی ساانگریا  تەنیاا نیاوەی گەنڵیانەی  -
جاااامی پیااارۆزەکەیە. ئەوان لەگەڵ خاااودی جاااامەکەدا گۆڕەوشاااار 
کااران... و واتااای ڕاسااتیش بەدەسااتەوە دەدا. بەڵگەنامەکااان هێااز و 

بانیاااان دایە دەساات ساااوارچاکانی پەرسااتگاا چاااونرە دەسااەنتێری 
 الپەڕەی بەڵگەنامەکان سروشتی راستیی جامەکەیان دەرخست."

؟ سۆفی زیااتر ساەری لێشاوا. ئەو جاامە سروشتی ڕاستی جامەکە
پیرۆزەا وەی بۆی چوبووا ئەو جام)بادە(یە بوو کە میسای مەسیا 

ەو جامەش بوو لەدوا خوانی شێوانیاندا ئاوی پێخواردبووە و هەر ئ
لەکااااتی لەخاچااادانی میساااادا خاااوێنەکەی  146کە یوسااافی ئامیراتیاااا

تێرردبااوو. "جااامی پیاارۆزا جااامەکەی  میسااا بااووا" سااۆفی وای بە 
 النگدن گوتا "ئەر  ئەو شتە چەند سادەیە؟"

"سااۆفیا" النگاادن هەنااد  سااەری لێبااردە پااێش و بە ساارتەیەکەوە  -
ساااایۆنا جاااامە پێیگااوتا "بە گاااوێرەی مریااادانی دەسااتەی برایەتااای 

پیاارۆزەکە بە هاایچ شااێوەیەی جااامی ئاااو تێخااواردنەوە نیاایە. ئەوان 
لەڕاسااتیدا  -جااامە تااایبەتییەکە-دەڵااێن گااوایە  ئەفسااانەی جااامەکە 

چیرۆکێرااای مەجاااازی داهێناااراوانەی لە خۆگرتاااووە. ئیااادی ئەوەیەا 
چیرۆکاای جااامەکەا بە شااێوەیەکی خااوازراو مەبەساات لێاای شااتێری 

هێااز و هەژمااوونە." ئەو کەماا  بێاادەن   دیاارەیەا شااتێ  کە زۆر بە
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بااووا ئینڵااا تێیەڵچااووەوەا "شااتێ  کە ڕێرااوڕەوان لەگەڵ هەوڵ و 
تە ەلنی ئەمشەوی باپیرەت دێاتەوەا کە ویساتویەتی شاتێرمان پا  

 بڵ ا بە لەخۆگرتنی ئاماژە هێماادارەکانی مێینەی پیرۆزیش.
ساااۆفی هێشاااتا دڵنیاااا نەباااووا هەستیشااای کاااردا ئەو زەردەخەنەی  

ارامگرەی ساااەر لێوەکاااانی النگااادن  هاوساااۆزی دەرباااڕینێرە باااۆ ئااا
سەرگەردانبوونەکەی سۆفیا ل  هێشتا النگدن بە سەنگینی مابۆوە. 
"بەنم خۆ ئەگەر جامی پیرۆز هەر جاامی ئااو تێخاواردنەوە نەبا ا" 

 سۆفی کەوتە پرسیارکردن؛ "ئەدی چییە؟"
هەساتی  النگدن دەیزانای ئەم پرسایارەی لێادەکر ا لەگەڵ ئەوەشادا

بە نادڵنیایێ  دەکرد ئاخۆ کتومت چۆن شاتەکەی پێبڵا . خاۆ ئەگەر 
وەنمێرااای گونڵااااوی بە پاشاااخانە مێااایوویینەکەی  نەداتەوەا ئەوا 
سۆفی هەر بەحەیرانی و سەرگەردانی دەمێنێتەوەا ئەو دەرباڕینەی 
کە کاتی خۆی النگدن لەسەر دەموچاوی داڕێایەرەوە بەر لە چەناد 

ەش دوای ئەوەی النگاااااادن دەستنووساااااای مانگێاااااا  بینیبااااااووا ئەو
 بەرهەمە تازەکەی دابوویە دەست.

"ئەم دەسنووسااە چاای داوایە؟" داڕێاایەرەوەکە وەی ئەوەی شااتێری  -
لە  وڕگدا ماس  بووب ا پێرە شاەڕابەکەی داناایەوە لەساەر خاوانی 

 نانخواردنەکە لە النگدن ڕاما. "خۆ ناب  ئەمەت بەڕاستی ب ؟"
 بە لێرۆڵینەوەکەی خەری  بوومە.""ڕاستی لەوە زیاترا ساڵێ   -

داڕێیەرەوەی نااوداری گۆڤااری نیویاۆری تاایمز  147جۆنز فاوکمان
بە هەندێ  شاڵەژاوییەوە دەساتی لە ڕیشاە تەمشاوولەیەکەی خاۆی 
دا.  سەی لەسەر نەباووا جاۆنز لە مااوەی کارناامە پڕشانگدارەکەی 
خۆیاادا هەنااد  کتێباای دژواری دەربااارەی بیاارۆکەکە بینیبااووا بەنم 

 ەمەیان بە جارێ  پیاوەکەی هەژاند.ئ
"ڕۆبەرتا" لە کۆتاییاادا )فاوکمااان( وای پێگااوتا "ترااایە بە هەڵە لااێ   -

تاااێمەگە. مااان کەیفااا  بە کارەکاااانی تاااۆ د ا ئاااێمە  کااااری مەزنماااان 
بەیەکەوە کااردووە. لاا  ئەگەر بە لەچاپاادانی ئەم کتێاابەت  ایاال باا . 

بەردەم ئەوا ختاااووکەی خەڵااا  دەدەم باااێن و بە چەنااادان مانااا  لە
نووسااینگەکەمدا هەرا بنێاانەوە. سااەرباری ئەوەشا باڵوکااردنەوەکە 
                                                           

147
  Jonas Faukman 



245 

ناووباااانگەکەت لەنااااو دەباااا. تاااۆ مێیوونووسااایكی هارڤااااردیا خاااۆ 
شاااایەرێری هەرزان بەهاااا نااای تاااا بە دوای دەساااترەوتێری خێااارادا 
بگەڕێی. باشە لەکاو  بەڵاگەی ساەنگین و پشاگیری  ئەم تیاۆرییەی 

 خۆت دەبینیتەوە؟"
ی هێواشااانەوەا النگاادن پااارچە کاااغەزێری لە بەرکاای بە خەناادەیەک

دەرهێنااا و ڕادەسااتی فاوکمااانی کاارد. پااارچە کاااغەزەکە  لیسااتێری 
کتێبای مێیوونووساە ناساراوەکانا  -بیبلیۆگرافی پەنڵا ناوونیشاانی

هەنااااادێریان هااااای هااااااوچەرخ و هەندێریشااااایان هااااای ساااااەدەکانی 
کاادیمی تێدا باووا زۆریشایان ساەرچاوەی ساەنگینی ئە -لەومەوبەر

بوون. ناونیشانی هەموو کتێبەکاان هەماان ئەو شاتەی دەگەیاناد کە 
النگاادن خسااتبوویە ڕوو. کاااتێریش فاوکمااان لیسااتەکەی خوێناادەوەا 
وەی ئەوە دیاربووا پیاوێ  تازە بۆی دەربرەو  کە هەر بەڕاساتی 
دنیا تەخاتە. "مان هەنادێ  لەو دانەرانە دەناسا . ئەوانە... بە ڕاساتی 

 مێیوونووسن!"
نگدن بە بزەیەکای پاانەوەا گاوتی؛ "جاۆنزا هەروەی دەیبینایا ئەمە ال -

تەنیاااا بیردۆزێرااای مااان نیااایە. ئەمە دەمێرااای درێااایە هەیە. ساااادە و 
ئاسااان ماان تەالرەکەیاای  ڕۆناااوە. هێشااتا هاایچ کتێبێاا  لە ڕوانااگەی 
بەڵااااگەی هێماناسااااییەوە پاڵرشااااتی بااااۆ ئەم بیااااردۆزەا بیااااردۆزی 

ە. ئەو ئایرۆنناسااایەی مااان ئەفساااانەیی جاااامی پیااارۆز نەدۆزیاااوەتەو
بەڵگەکاااانی  باااۆ پاڵرشاااتی بیاااردۆزەکە دۆزیاااوەتەوەا بە شاااێوەیەکی 

 سەرسوڕهێنەرانە مایەی لێتێگەیشتنن."
فاوکمان هێشاتا هەر لە لیساتەکە ڕاماابوو. "ئاای خاوایەا یەکێا  لەو  -

کتێباااااااانە لە الیەن )ساااااااێر الی تیبینااااااا (ەوەا ئەو مێیوونووساااااااە 
 راوە."پاشایەتییەی بەریتانییەوە نووس

")تیبیناا ( زۆرتاارین ژیااانی خااۆی بااۆ لێرااۆڵینەوە لە جااامی پیاارۆز  -
تەرخاااان کاااردووە. مااان ئەوم بینااای. هەر بەڕاساااتی ئەو بەشاااێری 
گەورەی دنەدەری ماانە. جااۆنزا ئەو پیاااوێری بااڕوادارەا ئەو یەكاایرە 

 لەنێو ئەوانی دیرەی نێو لیستەکەدا."
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ساتیدا بڕوایاان "تۆ دەتو  پێ  بڵێیا ئەو هەموو مێیوونووسانە لەڕا -
وایە...." فاوکمااان  سااەکەی خااۆی خااواردەوەا دیاااربوو نەیاادەتوانی 

 وشەکان دەرببڕ .
دیسااان النگاادن پێرەناای. "جااامی پیاارۆز لە مێاایووی مرۆڤایەتییاادا بە  -

مشتومڕترین  گەنڵینەی مێیووی داواکراو بووا کە کنە و پشرنینی 
باااااۆ کرابااااا . جاااااامەکە ئەفساااااانەا جەنااااا  و پرسااااای بەردرێااااایی 

ەوتااااۆتەوە. ئایااااا ئەمەش واتااااا دەدا کە شااااتەکە هەر جااااامێری لێر
ڕووتو اااووت بااا ؟ خاااۆ ئەگەر وابااا ا ئەوا  دەباااوایە بە دڵنیااااییەوە 

اساااتە ینەکەی کانی دیااارەش وەی تااااجی تاااۆرنا خااااچە ڕپاشاااماوە
میساااا تیتولااوی هەمااان پەرۆشاای و هەژانییااان لێرەوتبااایەوەا کە 

ۆزەکە واش نەباااااااوو. بەنااااااااو ڕاڕەوی مێااااااایووداا جاااااااامە پیااااااار
تایبەتمەندیترین شت بووە." النگدن دیسان خەندە دایگرت و لەسەر 

  سەکەی بەردەوام بووا "ئێستاشا خۆت دەزانی بۆ."
فاوکماااان هێشاااتا هەر ساااەری خاااۆی دەهەژاناااد. "بەنم لەگەڵ ئەو  -

هەموو کتێبە نووسراوانەداا باشاە باۆچی بیاردۆزەکە بەرفروانتار و 
 ناودارتر نەبوو لەوەی هەیە؟"

ختر کتێبەکان بەرەنگاری کێبەرکێی سەدە جێگیرەکانی مێیوویان "ئا -
پێنەدەکراا بە تاایبەتیش کاات  مێایووەکە لەالیەن دانادراوی داخاواز 

 سەلمێندراب ."
فاوکمان چاوەکانی زەق کردنەوە. "ترایە ئەوەش  پێمەڵا  کە هااری  -

 پۆتەریش هەر دەربارەی جامی پیرۆز ب ."
 ل.""هاری پۆتەر ئاماژەیە بۆ بایب -
 فاوکمان بە بەسەرخۆداشرانەوە گوتی؛ "من ئەمەم دەزانی." -

 
"دەیا وازی لێبێاانە!" دەنگاای سااۆفی بااوو لە نێااو هەوای تەکسااییەکە  -

 دەنگی دایەوە. "دەی الدە و ڕایگرە!"
کاتێ  النگدن بینی سۆفی خۆی بۆ پێشەوە شۆڕکردەوە و بەساەر 

ەکە دەساتی شوفێرەکەدا نەڕاندیا تەکیەوە. النگدن بینیا کە شاوفێر
داوەتە  ئااامێری  ڕادیااۆ نێاارەرەکە و  بە بەردەماای وەناااوە خەریاارە 

  سەی تێدا برا.
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سااۆفیش وەرسااووڕایەوە دەسااتی بااۆ بەرکاای چاااکەتە تویاادەکەی 
النگاادن باارد. بەرلەوەی النگاادن شااتەکەی بااۆ دەرباارەو  کە چااای 
ڕویاااداوەا ساااۆفی دەماااانچەکەی دەرهێنااااا لە هەوادا ساااوڕاندی و 

سااااەر پشتەسااااەری شااااوفێرەکە. دەسااااتبەج  لااااوولەکەی  خسااااتە 
شاااااوفێرەکە ئاااااامێری  ساااااەکردنەکەی دەساااااتی داناااااایەوەا ئیااااادی 

 دەستەکەی بۆسەر پشتە سەری بەرزکردەوە.
"سۆفیا" النگادن بە شاێوەیەی کە دەنگای بەباشای نەدەهاات گاوتیا  -

 "سۆفیا بۆ خاتری جەهەننەم اااااا"
 "ڕایگرە!" سۆفی وا فەرمانی بەسەر شوفێرەکەدا کرد. -

 وفێرەکەش بە لەرزینەوە ملرەچ بووا تڕومبێلەکەی ڕاگرت.ش
ئیاادی ئەوکااات بااووا النگاادن گااوێی لە دەنگاای کۆمرانیااای تەکساایەکە 
بوو لە دەشبوولی تەکسیەکەوە دەهاتا دەیگوت؛ "... ناوی ئااژانەکە 
سااااااۆفی نیهااااااویە..." رادیااااااۆی تااااااڕومبێلەکە وا دەنگاااااای دەهاااااااتا 

 "ئەمریراییەکەشا ڕۆبەرت النگدنە..."
دیااارە ئەوان ئێمەیااان ەمە ماسااولرەکانی النگاادنیش گاارژ بااوون. ب

 ؟دۆزیوەتەوە
 "دابەزەا" سۆفی وا داوای کرد. -

شااوفێرە هەڵلەرزیااوەکە دەسااتی هەر لەسااەر سااەری بااووا کااات  لە 
 تاکسیەکەی دابەزی و چەند هەنگاوێریش  گەڕایەوە دواوە. 

سااااۆفی جااااامی دەرکەی هێنااااایە خااااوار و لااااوولەی دەمااااانچەکەی 
ستەی شوفێرە تۆ یوەکە کردا کە لە دەرەوەی تڕومبێلەکە باوو. ئارا

 "ڕۆبەرتا" بەخێرایش گوتیا "دەی سووکانەکە بگرەو تۆ لێیبخوڕە."
النگااادنیش لەبارێرااادا نەباااوو تاااا لەساااەر لێخاااوڕین مشاااتومڕ لەگەڵ 
ژنێری دەمانچە بەدەستدا برا. دەساتبەج  لە تاڕومبێلەکە دابەزی و 

ە پشت سوکانەکە. شاوفێرەکەش بە خۆی فڕێدایە پێشەوەی و چوو
نەفااارەت بارانااادنەوە  هێشاااتا هەر دەساااتی باااۆ پشتەساااەری بەرز 

 کردبوونەوە.
"ڕۆبەرتا" سۆفی لە کورسییەکەی باانگی کاردا "مان پاێ  وایە باایی  -

 ئەوەندە شتت لەنێو ئەم دارستانە جادوویەی ئێمەدا بینی؟"
 ئەویش سەری بۆ لە اند.
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 دەربازمان کە.""باشەا کەواتە لێیبخوڕەا لێرە  -
النگدنیش چاوێری لە کۆنتڕۆڵی تاڕومبێلەکە کارد و دوودڵایش باوو.  -

.  ویستی دەست بۆ گێاڕەکەی بباا و پا  لەساەر دەی بەنەفرەت ب 
 کنج دابن . "سۆفی؟ لەوانەیە تۆ اااا"

 "دەی باژۆ" سۆفی بەسەریدا  ییاند. -
لە دەرەوەش چەنااد سااۆزانییەی بەڕێاادا دەڕۆیشااتن و بینیااان چاای 

و تااڕومبێلەکەدا  ەومااا. ژنێكیااان دەسااتی بااۆ مۆبااایلەکەی باارد. لەنێاا
النگاادن پێاای لە کاانج گیاار کاارد و گێااڕەکەی گااۆڕیا خواخااوای بااوو 
خسااتبێتیە گێااڕی یەی. ئینڵااا پێاای بۆسااەر پەیاادانی بەناازین باارد و 

 گیرساندی.
النگاادن پێاای لەسااەر کاانجەکە هەڵگاارتا تااڕومبێلەکە تەکااانێری بااۆ 

هەر بەوالو بەماااندا دەکەوت و هەر  پێشاااەوە داا ئیااادی تەکسااایەکە
باباااااای ئەو نااااااوەبوو لە بەر تاااااڕومبێلەکە هەڵااااادەهات. ئەو ژنەی 
مۆبایلەکەی پێباوو غاریادا نێاو دارەکاانا بە ئاساتەمێ  لێای دەربااز 

 بوو.
کات  تڕومبێلەکە لەسەر ڕێگااکەدا الالی دەکاردا ساۆفی بە النگادنی  -

 گوت "بە هێواشی! ئەوە خەریری چیت؟"
ا ئاگااادارت باارەمەوەا" ئەویااش  لەپشاات سااوکانەکەوە ماان هەوڵمااد -

بەساااەر دەنگااای گاااۆڕینی گێاااڕەکەدا هااااواری کاااردەوە. "خاااۆ ئەوە 
 تڕومبێلێری گێڕ ئۆتۆماتی  لێدەخوڕم!"

 
 
 

 ٣٩بەندی 
 

ی خاااانووی گەڕەکااای )ڕوی دە 148هەرچەنااادە هاااۆدە سااارارتاییەکە
البورێی( شایەتحاڵی زۆر لە ژان و ناساۆرەکان باووەا لا  ساینی 

گومااان بااوو لەوەی هاایچ ترسااوبیمێری دیاارە ئەوەناادەی ئێسااتا بە 

                                                           
148

 مەبەست ژورێکی ئاسایی کەلوپەل سادەیە. Spartan Roomهۆدە یان  ژووری سپارتایی   
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من فاێڵ  لێرارا. هەماوو بەسەر جەستە بزڕکاویەکەیدا زاڵ ببووب . 
 . شتێ  دۆڕا

ساااینی خااارایە نێاااو داو. دەساااتەی برایەتااای درۆیاااان کاااردا ئەوان 
مەرگااای خۆیاااان هەڵبااایارد لەوەی  تۆز اڵێااا  نیێنیااایەکە بااادرکێنن. 

د زەناا  بااۆ مامۆسااتاکە لێبااداتەوە. سااینی زاتاای ئەوەشاای نەدەکاار
ئاااخر خاااۆ ساااینی نەوەی هەر چااوار کەسااای کوشاااتبووا کە وای 
دەزانی بەردەکلیلەکەیان شاردۆتەوەا بەڵراو لەنێاو کڵێساەی سایینت 

ژنەکەش دژی  کااری خاوا سەپنیسدا سۆفیلرە ژنێریشای کوشات. 
  وەستابۆوە! گاڵتەشی بە کاری ئۆپیوی دای دەکرد!

ەا مەرگی ژنەکە  شتەکەی زۆر ئاڵۆزکرد. پێشتر تاوانێری هەڵچووان
مەتران ئارینگاڕۆسا زەنگای لێادابووا ڕێگاای خۆشارردبوو ساینی 
بتوان  بەو درەنگە شاەوە بچێاتە کڵێساای ساێینت ساەپنیس؛ ئااخر 
باوکەکە کات  بەوە بزانیا کە سۆفیلرە ژنەکە کاوژراوە چای دەڵا ؟ 
ر هەرچەناااااادە سااااااینی جەسااااااتەی ژنەکەی گێڕابااااااووەوە سااااااە

پااێخەفەکەیا بەنم خااۆ باارینەکەی سااەری کوشااندە بااوو. سااینی 
هەوڵیااادا پاااارچە کاشااایە شاااراوەکەی نااااوکەوەا لەشاااوێنی خاااۆی 
دابنێاااتەوەا لااا  زیاااانرێرەوتنەکەی زۆر بەرچااااو باااوو. ئێساااتا ئەوان 

 دەزاننا یەک  لەو  بووە و کەتنەکەی کردووە.
ۆی نەخشەی سینی ئەوەبووا لەدوای بەجێگەیاندنی ئەرکەکەی خا

ئااااخر مەتاااران لەنێاااو دامودەزگاکاااانی ئۆپاااوی دایااادا بشاااارێتەوە. 
. سینی دەیتوانی ئەوە بیێنێاتە بەرچااوی ئارینگاڕۆسا دەیراراست

خااااۆیا هاااایچ ژیانێاااا  ئەوەناااادەی خواپەرسااااتی لەنێااااو  ااااوونیی 
دیوارەکانی بارەگای سەرەکی ئۆپویس دای لە نیویۆرکدا موفەڕکتر 

  نااانێتەوەوە دەرەوەی دیااواری و بەخێرتار نیاایە. لەوێاادا هەرگیاز پاا
بارگااایەکە. ئاااخر لەباان هەنااوانی ئەوێاادا هەمااوو شااتێری پێویساات 

. باااۆ بەدبەختااایشا کەسااایش نیااایە غەریبااای  براااادەسااات دەکەو . 
ساااااینی دەیزانااااای پیااااااوێری گرنااااا  و نااااااوداری وەی مەتاااااران 

 ئارینگاڕۆسا نەیدەتوانی بەئاسانی خۆی بشارێتەوە.
. ساینی ساەری بەساەر خاۆدا ەمن مەترانیش  خستە مەترساییەو

شۆڕ کردبووەا لەنااوکەوەکەی دەڕوانای و بیاری لە ژیاانی تاایبەتی 
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خۆی دەکردەوە. خۆ لەدوای هەموو شتێریشداا بە پلەی یەی  هەر 
ئارینگاڕۆسااا بااووا کە ئەوی ژیاناادەوە... لەو پەرسااتگا بچرااۆالنەی 
 .ئیسرانیاداا فێری کردا پەروەردەی کرد و ئامانڵێریشی پێبەخشی

"برادەرەکەما" ئەوە ئارینگارۆسا بووا وای پێگوتبووا "تۆ بە بەڵەکی  -
لەدای  بووی. لێمەگەڕ  ئەوانی دیرەا لەبەر بەڵەکی بە سووی لێت 
باااااڕوانن. ئایاااااا تاااااۆ لەوە تێنااااااگەیا بەهاااااۆی ئەوەوەا تاااااۆ چەناااااد 
تایبەتمەنااادی؟ ئەوەی ئاگاشااات لااا  نیااایەا ئەوەیە خاااودی ناااوحیش 

 کەسێری بەڵەی بووە؟"
 کەشتییەکە؟" ئاخر سینی هەرگیز گو  لەمە نەببوو. "نوحی -
ئارینگاڕۆساااا بە خەنااادەوە وەنمااای دایەوەا "بەڵااایا هەر بە ڕاساااتی  -

نااۆحی کەشااتیەکە وەی تااۆ بەڵەکێاا  بااووا ئەویااش پێسااتێری سااری 
وەی فریشااتەی هەبااوو. نااوح هەمااوو ئەوانەی سااەر هەسااارەکەی 

ام بادەی. ڕزگار کرد. سینیا  ەدەری تۆش وایە شتی مەزن ئەنڵ
خواوەند بە هۆکارێا  تاۆی ئاازاد کارد. تاۆ بانا  کاراوی. خواوەناد 

 پێویستی بە یارمەتی تۆ هەیە بۆ ڕاییرردنی کارەکەی."
ئیاادی بە تێرەڕبااوونی کاااتا سااینی  وای خااۆی لەبەر ڕوناااکیێری 

من پای و بێگەردم. سریی . جاوان . وەی فریشاتە نو  دەبینییەوە. 
 .وام

لە نێو ژوورەکەداا لە هۆڵی ئاکنڵییەکاناداا  هەرچەندە لەو ساتەدا و
ئەوە دەنگێری نابەدڵ بووا دەنگی باوکی بوو لەڕابردووە دەهاات و 

 دەیچرپاندە بن گوێی.
 .ئای کە چ بەنیەکیا تۆ تارمایی دێوی

ئیدی دانەویەوە سەر ناوکەوە داریانەکەا ساینی ناوێیی لێباوردنی 
یسااان دەسااتی بە کاارد. ئینڵااا مەبااایەکەی لەسااەر خااۆی داکەناایا د

 دیسیرلینە خۆئازاردانەکەی کردەوە.
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 ٤٠بەندی 
 

بە گیرخواردن بە دەست گێڕە ئۆتۆمااتیرەکەوەا النگادن هەر تاوانی 
مانۆڕێااا  بە تاکساااییە ڕفێنااادراوەکە براااا و لە باخەکاااانی بۆلاااۆنی 
دووربخاتەوەا تا گەیشتە ئەوێش دوو جار وەساتا. باۆ بەدبەختایش 

اڵی بەسااەر تەکسااییەکەدا کێشااابووا چااونرە میزاجێراای تەوسئاسااا باا
ئااامێری بااانگرردنی کۆمرانیااای تەکسااییەکە لەڕادیااۆکەدا هەر بااانگی 

 دەکرد.
 "تڕومبێلی ژمارە پێنجا شەشا س  لە کوێنا وەنم بدەنەوە!" -

کاتێریش لە پارکەکە دەرچوونا النگادن پێای لە خۆناازینی پیااوەتی 
ا "باشاااترە تاااۆ خاااۆی نااااو و تاااڕومبێلەکەی الداو بە ساااۆفی گاااوت

 لێیبخوڕی."
کااااتێریش ساااۆفی خاااۆی لەپشاااتی ساااوکانەکە بینااایەوەا هەساااتی بە 
ئۆخینێاااا  کاااارد. لە ماااااوەی چەنااااد چرکەیەکاااادا زۆر بە ڕەواناااای 
تڕومبێلەکەی ڕاساتەڕ  کارد و بە ئاراساتەی ڕۆژئااواا بە درێیایای 
جاااادەی ئاااالێی دە لۆنگسااایاییدا لێیخاااوڕی و باخەکاااانی بۆلاااۆنییا 

 ی سەر دنیای بەجێیێشت.هەوەسبازترین شوێن
"ئەر  کامە ڕێگای )ڕو هاکسۆ(یە؟" النگدن بە نیوە ئااوڕدانەوەیەی  -

وای لە سۆفی پرسی و بینی گێچی خێرایی لێخوڕینەکەشی لە سەد 
 کیلۆمەترە لە سەماتێردا تێرەڕاندووە.

تیشاارۆی چاوەکااانی سااۆفیش هەر لەسااەر جااادەکە بااوو. "شااوفێری  -
یگااای تێنساای رۆالنااد گارۆساانە. تاکساایەکە گااوتیا کە لە نزیاا  یار

 منیش لەو ناوە بەڵەدم."
النگاادنیش کلاایلە  وڕسااەکەی لە بەرکاای دەرهێنااایەوەا لەنێااو لەپیاادا 
هەستی بە  وڕسایی شتەکە کرد. هەستی کرد شتەکە لێرەوتەیەکی 

 بایەخداری بە دواوەیە. زۆریش پێدەچ  کلیلی ئازادیەکەشی ب .
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ووا باسوخواسااااای پێشاااااتریشا کاتێااااا  لەساااااەروبەندی ئەوەدابااااا
سااوارچاکانی پەرسااتگا بااۆ سااۆفی براااا پەی بەوە بااردا ئەم کلاایلەا 
سااەرباری ئەوەی مااۆری دەسااتەی برایەتاای پێااوەیەا گرێاادراوێری 
ناسرانەی مریدانی دەستەی برایەتی سایۆنە. ئەو بااڵە یەکساانانەی 
خااچەکەا هێمااای هاوسااەنگی و هاوئاااهەنگی بااووا هەروەهااا هێمااای 

اش باااااااوو. هەماااااااووان ئەو تاااااااابلۆیەی  ساااااااوارچاکانی پەرساااااااتگ
سااوارچاکانی پەرسااتگا بەخۆیااان و سااا ۆ ساارییەکەیان بینیااوە کە 
خاااچێری چااوار ال یەکسااانی لە سااەر نەخشاااوە. هەرچەناادە سااەری 
چااوارالکەی خاااچەکە بااۆ دەرەوە کشاااونا لاا  لەگەڵ ئەوەشاادا  لە 

 درێییدا یەکسانن.
 .ەخاچێری چوارگۆشەییا هەروەی ئەوەی لەسەر کلیلەکەی

هەر کاتێاااا  النگاااادن ڕكێفاااای خەیاڵبازییااااانەی دەربااااارەی  ئەوەی 
دەکاار  باادۆزێتەوەا بەردەدا؛ النگاادن هەسااتی دەکاارد ئەندێشااەکەی 

. خەریرباااوو بە دەنااا  بە جاااامە پیااارۆزەکەکێویاااانە دوور دەڕوا. 
گەوجااایەتی خااۆی پێبرەناا . وا بااڕوا دەکاارا جااامەکە لە شااوێنێ  لە 

ەیەیا پەرستگایەی لەو کڵێسە و شوێنەکانی ئینگلستانا لەژێر کڵێس
پەرستگا زۆروزەوەندانەی ئەو  شااردرابێتەوەا ئااخر شاتەکە هەر 

 ەوە شاردراوەتەوە.١٥٠٠بەالی کەمییەوە لە ساڵی 
 .سەردەمەکەی مامۆستای گەورە داڤینشی

مریاااادەکان لە پێناااااوی ئەوەیا بەڵگەنااااامە هێزدارەکااااانی خۆیااااان 
چەند جارێا  جێگۆڕکییاان  برارێزنا ناچارکران لەسەدە بەراییەکان

پێااابرەن و بیشاااارنەوە. مێیوونووساااان گومانیاااان هەیەا کە جاااامە 
پیرۆزەکە لەو کاتەوەی لە ئۆرشەلییمەوە گواساتراوەتەوە ئەوڕوپااا 
شااەش هەواری حەشاااردانی پێرراباا . دواجااار کە جااامە پیاارۆزەکە 

دا بااووەا ئەو کاااتەی شاااهید بە چاااوی خۆیااان ١٤٤٧بیناادراب ا لە 
ەا کە ئاگر بەربۆتە ئەو شوێنەی کە بەڵگەنامەکاانی لێباوونەا بینیویان

ئیدی بەڵگەنامەکانی لەنێو بااولی گەورە و  وڕسادا گاوازراونەتەوەا 
هەر باولێاا  بە شااەش کەی نەبااوایە هەڵناادەگیرا. دوای ئەوەا هاایچ 
کەسااااێ  نەیگوتاااااووە کە جاااااامەکەی بینیبێاااااتەوە. هەماااااوو ئەوەی 

وەبووەا گوایە شتەکە لە ساەر ماوەتەوە هەر سرتەی بەندوباوی ئە
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زەمینااای بەریتانیاااای مەزنا ونتااای شاااا )ئارساااەر( و ساااوارچاکانی 
 دەوری مێزە خڕەکە شاردرابێتەوە.

 خۆ جامەکە لەهەر کوێیەی ب ا ئەوا دوو ڕاستی گرن  ماونەتەوە:
لیوناردۆ داڤینشی لە مااوەی ژیاانی خۆیادا دەیزانای بەڵگەنامەکاان 

 بردراونەتە کو .
 .کاتەوەا حەشارگەکەش گۆڕدراب  پێناچ  لەو

هەر لەبەر ئەم هۆیەشاااەا پەرۆشاااانی جاااامەکە شاااێلگیرانە لە کاااارە 
هونەریەکانی داڤینشیدا دەکۆڵنەوەا نووسینەکانی هەڵگێڕ و وەرگێاڕ 
دەکەن بەڵراااو ساااەرەداوێ ا کلیلێریاااان ساااەبارەت بە دوا شاااوێنی 
حەشاااردراوەی جااامە پیاارۆزەکە دەساات باارەو . هەناادێریان دەڵااێن 

ەو پاشااخانە شاااخاوییەی تااابلۆی خاااتوونی سااەر گاشااەبەردەکانی ئ
کێشااااااوەا زۆر لەو گااااارد و زورگە ئەشااااارەوتاویانەی سااااارۆتلەندا 
دەچاا . ئەواناای دیاارەش لەسااەر ئەوە سااوورنا کە ڕیزبەناادی ئەو 
شاگردانەی لە تابلۆی دوا خوانی شاێوانی میساا جاۆرە کاۆدێرە باۆ 

ێشتا پ  لەسەر ئەوە شوێنی لێشاردنەوەی جامەکە. هەندێریشیان ه
بااۆ سااەر  تااابلۆی مۆنااالیزاا  Xدادەگاارنا گااوایە بە لێاادانی تیشااری 

دەریاادەخا کە لە بنەڕەتااداا شااوێنی ملااوانرەیەکی لەسااەر گەردەناای 
مۆناااالیزادا هەباااووەا دواتااار داڤینشااای لەساااەری دانااااب  و شاااوێنی 
شاااراوەی جااامەکەی لێااوە دەرباارەو . النگاادنیش هیچرااات بەڵااگەی 

نرەیەی دەساات نەکەوتااووەا هەروەهااا ئەوەشاای بااۆ ئەو جااۆرە ملااوا
ێااا  دابااا  جاااامە پیااارۆزەکە بااادۆزرێتەوەا ڕۆژدەرنەکەوتاااووەا کە 

کەچی هێشتاش هەوادارانی جاامەکە باڵوناامەی ئینتەرنێتای پەخاش 
دەکەن و بەسەر تەون و رایەڵەی جییانیدا ئەو باسوخواساانە بااڵو 

 دەکەنەوە.
 .ییەهەمووان حەزیان لە بەندوباوی پیننگێڕ

بەناااادوباوی پیننگێااااڕی بەردەوامە. هەڵاااابەتە نوێترینیشاااایانا وەی 
بااااوومەلەرزەیەی وابااااووا بەوەی تااااابلۆکەی داڤینشاااای بە ناااااوی 
پەرسااتنی مەجااویا کە لەژێاار چینەکااانی بااۆیەی تااابلۆکەدا شااتێری 
نیێنی شاردراوە هەیە. هونەرساازی بەناووباانگی ئیتاالی مااورینزۆ 



254 

یێكی حاشااهەڵنەگر هەڵادایەوەا پەردەی لە سەر ڕاست 149سێراسینی
لە گۆڤاری نیویۆری تایمزدا و لە ژێر ناوونیشاانی "شااردنەوەکەی 

 داڤینشی"دا باڵوکرایەوە.
سێراسینی ئەوەی ساەلماند و هایچ گوماانی تێادا نەهێشاتەوەا تاابلۆ 
کەسرە کاڵبووەکەی پەرستنی مەجوویا هەر بەڕاستی کاتی خۆی 

خااودی تااابلۆکە وەی هەیەا جێدەسااتی کاااری داڤینشاای بااووەا بەنم 
هی ئەو نیایە. ڕاساتیەکەش ئەوەیەا هونەرمەنادێ  بە چەناد سااڵێ  
دوای کااۆچی دوایاای لیۆناااردۆ داڤینشاایا تااابلۆکەی تەواو کااردووە. 
ئەوەی مایەی پشێوی بووەا ئاخۆ چی لەبن تابلۆ ساختەکەدا بووە. 

لەو تااااابلۆ  xوێنەگاااران بە تیشاااری ساااەرووی ساااوور و تیشاااری 
داوەا ئەوە لەباااااااان تااااااااابلۆکەدا دەرکەوتااااااااووەا کە ساااااااااخەتەیان 

هونەرمەناادەکەا ئەوەی تااابلۆ بنەڕەتاایەکەی داڤینشاای پڕکااردۆتەوەا 
لەسااەر هااێڵە بنەڕەتییەکااان نەڕۆیشااتووەا بااۆ شااێواندنی تااابلۆکە لە 
ساااافرەوە دەسااااتی پێرااااردووە. ئەوسااااا هەر ڕاسااااتیێ  لەباااان ئەو 

ئەمەش باووە تابلۆیەدا هەب ا ون بووە. ئیدی شاتەکە ئاشاررا باوو. 
مایەی هەراسانی کاربەدەستانی گەلەری مۆزەی فلۆڕەنساا دەسات 
بەجاا  تابلۆکەیااان لەو  و لە شااوێنە سااەرەکییەکە الدا و خسااتیانە 
نێو کۆگا. ساەرندانرەرانی دەساتراری داڤینشای بە ئاگاداریناامەیەی 
سااەبارەت بە تااابلۆی پەرسااتنەکە لەخشااتە دەبااردێنا کە لەسااەری 

 نووسراوە: 
 رە لەژێر تا یرردنەوەی چاکرردنەوەدایە.ئەم کا

لە جییااانە سەیروسااەمەرەکەی ژێرزەمیناای لێرۆڵەرەوەکااانی نااوێی 
جامە پیرۆزەکەداا لیۆناردۆ داڤینشیا بە گەورەترین مەتەڵی ڕازدار 
ماوەتەوە. پێدەچ  دەسترارەکانی ڕازێ  بدرکێننا کەچی هێشاتاش 

لەژێر جەرگ و لەگەڵ هەموو ئەو شتەی شاردراوەتەوەا لەوانەشە 
چینەکااانی تابلۆکانیاادا باا ا شااایەد بە شااێوەیەکی سااادە کااۆدەکەی 
بشااك ا ئەگەریااش هەیە هەرگیااز نەدۆزرێااتەوە. لەوانەیە ئەو کلاایلە 
تەلیسماویە فارەیەی داڤینشای بەدەر لە بەڵێنێرای بەتااڵ هایچ نەبا ا 
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کە لەدوای نااااااامرادی و تاسااااااەمەندییەوە بەجاااااا  ماااااااب  و وا لە 
 برا خەندە  دەسترردییەکەی بنەخشێن . ڕووخساری مۆنالیزا

"ئاااخر ئەوە ڕێاای تێاادەچ ا" کااات  سااۆفی ئاااوڕی لە النگاادن دایەوە  -
وای لێررسااااایا "ئەو کلااااایلەی لەنێاااااو دەساااااتت دایەا ئەو شاااااوێنە 

 حەشاردراوە براتەوەا کە جامە پیرۆزەکەی تێدا پارێزراوە؟"
بە ناچااااری دەنگااای پێرەنینااای النگااادن دەرچاااوو. "لە ڕاساااتیدا مااان 

ەیاڵێری وا نابین .  بێڵگە لەوەشا جامە ڕاساتە ینەکە لە شاوێنێ  خ
لە شانشینی یەکگرتوودا شاردراوەتەوەا نەوەی لە فەڕەنسا." ئیادی 

 بە خێرایی کورتەیەکی مێیوویی بۆ سۆفی بای کرد.
 

"بەنم خااۆ پێاادەچیا جااامەکە تاااکە دەرەنڵااامێری مەمقااووالنە باا ا"  -
ڕۆیشاتا "ئاێمە کلیلێرای  سۆفی بە ساووربوونەوە لەساەر  ساەکەی

زۆر ئاسایشاارارێزی ناوازەمااان پێاایەا بە مااۆری مریاادانی دەسااتەی 
برایەتی ساایۆنیش ماۆرکراوەا لەالیەن یەکێرای خاودی دەساتەکەش 
خاااۆت هەر ئێساااتا پێتگاااوت ا کە پاساااەوانی جاااامی پیااارۆزەا بە مااان 

 گەیشتووە."
النگاادن دەیزاناای دەرەنڵااامەکەی سااۆفی ژیربێییااانەیەا لاا  هێشااتا 

دڵاخەبەردان دەیزانای ساۆفی لە شاتەکە نەگەیشاتووە. بەنادوباوی بە
وا هەباااااوون کە دەساااااتەی برایەتااااای ساااااۆزیان داباااااووا جاااااامەکە  
بگەڕێننەوە دوا مەنزڵگای خۆی لە فەرەنسااا بەنم هایچ بەڵگەیەکای 
مێیوویااای لەئاااارادا نەباااووا کە بەڕاساااتی شاااتەکەیان گواساااتبێتەوە. 

یش توانیبێتیااان جااامەکە تەنااانەت ئەگەر دەسااتەی برایەتاای سااایۆن
بگەڕێناانەوە فەرەنساااا لاا  ئەو ناوونیشااانەی ڕیااو هاکسااۆی ژمااارە 

ا لە نزی  یاریگەی تێنسا هی ئەوە نیایەا دوا حەشاارگەی جاامە ٢٤
پیرۆزەکە ب . "سۆفیا هەر بەڕاستی من شتێ  نابین ا کە ئەم کلیلە 

 پەیوەندی بە جامە پیرۆزەکەوە هەب ."
 امەکە لە ئینگلستاندایە؟""هەر لەبەر ئەوەی گوایە ج -
"نەخێااار هەر لەبەر ئەو هاااۆیە نیااایە. شاااوێنی حەشااااردراوی جاااامە  -

پیارۆزەکە لە مێاایوودا لە شااوێنە هەرە نیێنییەکااان بااووە. ئەناادامانی 
مریاادانی دەسااتەی برایەتاای بە دەیااان ساااڵ بەوپەڕی لێبااوردییەوە 
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خۆیاااان بە متماااانەوە باااۆ دەساااتەکە کااااردەکەنا تاااا ڕیااازی هەرە 
دەستەکەیان پێدەناساێندر  و لەوێاوە بازانن ئااخۆ جاامە پێشەوەی 

پیرۆزەکە لە کاو  دانادراوە. نیێنیایەکە بە سیساتمێری زۆر ئااڵۆزی 
زانیاااری پچڕپچااڕ پااارێزراوەا هەرچەناادە دەسااتەی برایەتاای زۆر و 
بەربەرینەا بەنم لەو هەموو زەمانەدا هەر بە تەنیا چوار ئەندامییان 

کارەکە شاوێنی جاامەکە دەزانان. کە مامۆستا گەورەکە و س  ساەر
ئەگەری ئەوەیا باپیرەی تۆ یەکێ  ب  لەو چوار کەسەا ئەگەرێرای 

 زۆر الوازە."
ا ساااۆفی وا بیریراااردەوەا لەگەڵ ئەم بااااپیرەم یەکێااا  باااوو لە وان

هزرەشاای پێاای لەسااەر دۆسااەی بەناازینەکە  گیرساااند. ئاااخر سااۆفی 
ەی بااپیرەی وێنەیەکی لە یادەوەریدا نە ش بووا ب  س  و دوو پێگ

 ئەو لەنێو دەستەی برایەتی دەسەلماند.
"تەنااانەت ئەگەر باپیرەشاات لە ڕیاازی پێشااەوەی دەسااتەی برایەتاای  -

بااووب ا هەرگیااز نەیویسااتووە شااتێ  لەو بااارەیەوە بااۆ کەسااێری 
دەرەوەی دەسااتەکە باادرکێن . ئاااخر ئەو شااتە جێاای باااوەڕپێرردن 

 نییەا ویستبێتی تۆ برێشێتە نێو بازنەکە."
ا ساااااۆفی وای بیااااار لێراااااردەوەا دیمەنااااای ەو  باااااوومخااااۆ مااااان ل

ژێرزەمینەکەشاای لەپااێش چاااو بااوو. مەرا اایش بااوو ئاااخۆا ساااتەکە 
لەبااارەا نیێنیاایەکە بە النگاادن بڵاا ا کە ئەو  شااەو  لە هەوارگەی 
شاتۆی نۆرماندیدا خاۆی شاایەدحاڵ باوو. ئەوە باۆ دەسااڵ دەچا ا 

ەڵاا . سوکوئاسااان هەر شااەرمبوو وای لێراارد هیچاای لەبااارەیەوە ن
 هەر بە بیرلێرردنەوەا موچڕکی پێداد .

لەو دەمدا دەنگی فیرە و هۆڕنی تڕومبێلی پاۆلیس لە دوور بیساتراا 
ئیدی هەستی کرد و چاوی بە دەوروبەرداا بە دوای حەشارگەیەی 

 دەگێڕا.
"ئەو !" النگدن کات  کۆمەڵگەیەکی  ەبەی گۆڕەپانی تێنسای ڕۆالناد  -

 گارۆسی بینیا ئاهێری پێداهاتەوە.
سۆفی لوولرێچانە ڕێگای بەرەو یاریگاکە دەبڕی. دوای بڕینی چەند 
دەرچە ڕێگاااایەیا ئەو دووڕیاااانەی بەرەو کاااۆننی )ڕو هاکساااۆی( 
بەدی کاااردا خێااارا لێااای چاااووە ژوورا تاااڕومبێلەکەی بەرەو ژماااارە 
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نزمەکاااااانی کاااااۆننەکە لێخاااااوڕی. ڕێگااااااکەش تادەهاااااات دەباااااووە 
 ناوچەیەکی پیشەسازییانە و هێڵی بزنس.

ا النگاادن وای بە خااۆی مە پێوسااتمان بە ژمااارە بیساات و چااوارەئااێ
گوتەوەا خۆشی بەوە بینییەوە کە چاو لە بورج و جێای کڵێساایەکدا 

خااۆت گێاال مەکە. ئاااخر کڵێسااای پەرسااتگا ونبااووەکە و بگێااڕ .  
 ؟"  ئێرە

 "ئەوەتا لەوێیەا" سۆفی بە ئاماژە کردنەوە ڕوونی کردەوە.   -
 بەردەمی گێڕا.  النگدنیش چاوی بە تەالرەکەی

 ؟ئەی هاوار ئەمە چییە
تەالرەکە هاوچەرخانە بوو.  ەنیەکی هەڵتۆ یاو بەخاۆی و خااچێری 
 ەبەی نیااااۆنی تیشاااارداری چااااوارال یەکسااااانا کە لەسااااەر بیچماااای 
پێشاااەوەی بیناااایەکە هەڵااادرابوو. لەبااان خااااچەکەش تاااابلۆیەی ئەم 

 وشانەی لەسەر نووسرابوون:
 ەبانری زوریخ بۆ کەلوپەلی ڕاسرارد

النگاادن لەبەر دڵاای خااۆیا سوپاسااگوزار بااوو چاااوەڕوانییەکەی بااۆ 
دیتناااای کڵێسااااایەی بە سااااۆفی نەگوتبااااوو. هەراسااااانی کارنااااامەی 
هێماناساااێ  ئەوەیەا شااتێ  لە باان بارودۆخێراادا دەربێناا ا کە هاایچ 
ئاماژەیەکی نەب . لەم دۆزەشاداا النگادن ئەوەی لە خەیاڵیادا نەباووا 

کساانی بێاوەیا  هێماای دروساتی ئەوەبوو ئااخر خااچێری چوارالیە
 ئانی دەوڵەتی سویسڕای ب  الیەنە. 

 خۆ بە الی کەمییەوە جار  تەلیسمەکە  شیررایەوە.
ساۆفی و النگاادن کە کلیلەکەیااان پێبااووا بەرەو بااانرێری سویساارایی 

 بۆ دانانی کەلوپەلی ڕاسراردەیی ڕۆیشتن. 
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 ٤١بەندی 
 

یاکاااانەوە شااانەبایەی بەساااەر خەرەنااادە لە دەرەوەی  ەنکە و لە چ
هەزار بەهەزارەکەی هەڵرااااااااااارد و  بەنااااااااااااوی  ەنکەی دادەداا و 
کااااااتێریش ئارینگاڕۆساااااا لەبەر دەروازەکە لە تاااااڕومبێلە فیااااااتەکە 

دەباووایە دابەزیا شنەبا ساردەکەی پێرەوت و لەرزەی لێاوە هێناا. 
 لەبەر خااۆ وایسااا ۆیەک  لەجیاااتی ئەو مەبااایەم لەبەر کردبااایەا 

بااالەرز  و بەرگەی  بیرکاااردەوەا ئیااادی خۆنەدەباااووایە بەم شاااەوە
گااارت.  ئااااخر دواشااات  لەو شاااەوەدا بیاااری لێرردباااایەوە تاااری و 

 الوازی بوو.
سەرتاپای  ەنکە بەدەر لە پەنڵەرەیەکی نیۆمی سەرووا هەماووی 

ا کتێبخااااانەکەتاریاااا  بااااوو. دیاااااربوو لەو  چرایااااان هەڵرردبااااووا 
. ئیادی ساەری ەوان بێدار و چاوەڕێنئئارینگاڕۆسا بیری کردەوە. 

لەبەر بااایەکە نەوی کاارد و باا  ئەوەی سااەیری گااومبەزەکەش براااا 
 ملی لە ڕێگایەکە نا. 

ئەو  ەشەیەی پێشوازی لێررد و بەخێاری هێناا خەواڵاوو باوو. هەر 
هەمان ئەو  ەشەیەش باووا کە پێانج مانا  لەمەو بەر پێشاوازی لە 

لە پێشوازیرردندا ساردوساڕ ئارینگاڕۆسا کردبووا لەگەڵ ئەوەشدا 
بوو. "جەناابی مەتارانا ئاێمە نیگەرانای تاۆ باووینا"  ەشاەکە وای بە 
میوانەکە گوت و سەیرێری کاتیمێرەکەی دەستیشای کاردا دیااربوو 

 زیاتر پەست بوو لەوەی نیگەران ب .
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"داوای لێباااوردن دەکەم. ئەم ڕۆژانە وادەی دەرچاااوونی فڕۆکەکاااان  -
 هی پشت پ  بەستن نین."

ەکەش منگەمنگێراای لێوەهااات کە نەدەبیسااترا و لە کۆتاییشاادا  ەشاا -
گاااوتی؛ "ئەوان لە نیاااۆمی ساااەرەوەدا چاوەڕێااات دەکەنا تاااا ئەو  

 یاوەریت دەکەم."
کتێبخانەکە ژوورێری چوارگۆشاەیی و لە نااوکەوەکەوە تاا بنمیچا   
داری ڕەش بااوو. لە هەمااوو الیەکیشاای هەر دۆنباای کتێبگاار بااوونا 

دوورەوە دیاااااااااربوون. ناوکەوەکەشاااااااای  بەرگاااااااای رەق و  ەبە لە
کاشااایێری خەنەیااای باااووا باااازلتێری هێڵاااداری ڕەش باااووا شاااێوە 
کەشخەییەکەی نیشانەی ئەوەباووا کااتی خاۆی ئەم شاوێنە کۆشا  

 بووە.
"جەنابی مەتارانا بەخێار بێایا" دەنگای پیاوێا  لەنێاو ژوورەکە وای  -

 بەخێر هێنا.
م ڕوونااکییەکە دەنگ  ببینا ا بەن 150ئارینگاڕۆسا هەوڵی دا ماخۆی

ئەوەندە کز بووا خەفەتار لە ساەردانی جااری یەکەمایا کە ئەوکاات 
. ئەم شااەوەش شااەوە بێاادارە سااەختەکەهەمااوو شااتێ  دەتە اایەوە. 

ئەو  پیاااوانە لە بەر سااایە دانیشااتوونا وەی ئەوەی شااەرم باارەن 
 دەربرەون.

ئارینگاڕۆساشا بە هێواشی و هەنگاوی شاهانە هااتە ژوور. تاوانی 
  کەیا لەبەردەم مێزە درێیەکەی ئەو ساەری ژوورەکە بیچمی س

ببیناااا . دەسااااتبەج  ڕووخساااااری ئەو پیاااااوەی لە نێوەڕاسااااتیان 
دانیشاااتبووا ناسااایەوەا ساااررتێرە  ەڵەوەکەی ڤاتیراااانا بەرپرسااای 
هەماااوو کاروباااارە  انونیەکاااانی شااااری ڤاتیراااان. دوو کەساااەکانی 

 دیرەش  کاردینالی پایە بڵندی ئیتالی بوون.
ینگاڕۆسااااا بەنێااااو کتێبخااااانەکەدا بااااۆ الی ئەوان ڕۆیاااای. ئیاااادی ئار

"خاکەڕاییاااانە باااۆ وەخرانااای ئەو چەناااد ساااەماتە داوای لێبوردنتاااان 
لێدەکەم. ئاێمە لە دوو نااوچەی جیااوازی زەمەنای دایان. هەر دەبا  

 ئێوەش ماندوو بووبن."

                                                           
150

 ن.ماخۆ: خاوە  
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"نەخێر بە هیچ شێوەیەیا" سررتێرەکە کە هەردوو دەساتی لەساەر  -
ووا وا کەوتە  سە. "ئێمە پێزانینی زۆرماان باۆت ورگە زلەکەی داناب

هەیەا لەو دوورەوەڕا هاااتی. کەمتاارین شاات ئەوەیە بێااداربین و بە 
 دیدارت شاد بین. چی دەفەرمووی  اوەیەی یان شتێری ساردت؟"

"من پێمباشە وا نمایش نەکەین کە ئەمە دیدارێری کۆمەنیەتیانە ب .  -
  ڕاساتەوخۆ برەڕژێیانە من گەشتە فڕینێری دیارەم لە پێشاە. دەکار

 نێو کاروبارەکان؟"
"هەڵاااابەتەا" سااااررتێرەکە وا وەنماااای دایەوەا "تااااۆ خێراتاااار لەوەی  -

 چاوەڕوان دەکرا جوونیتەوە."
 "ئاوا؟" -
 "تۆ هێشتا مانگێرت لەبەردەمدا ماوە." -
تاۆ بەر لە پێاانج مانا  نیگەراناای خاۆت دەربااڕیا" ئارینگاڕۆسااا وای  -

 م؟"پێگوتەوەا "باشە بۆچی چاوەڕ  برە
 "هەر بە ڕاستیش وایە. ئێمە بەو ڕێگەچارەی تۆ خۆشحاڵین." -
ئارینگاڕۆسا لە شاوێنی خاۆی چااوی باڕیە ساەر پنتێا  لەوساەری  -

مێزەکەا چاوی بڕیە ساەر جانتاایەکی چەرماین. "ئەر  ا ئەوەا شاتە 
 داخوازەکەیە؟"

"بەڵااا  خاااۆیەتی." ساااررتیرەکە بە دەنگێرااای نائاساااوودەوە وەنمااای  -
دەب  پ  لێبناێ ا ئاێمە بە داخاوازییەکە نایگەران  دایەوە. "هەرچەندەا

 بووین. پێدەچوو شتەکە تەواو...."
"مەترسااایدار بااا ا" یەکێااا  لە کاردیناااالە دانیشاااتووەکان وشاااەکەی  -

دەردا. "ئایااااا تااااۆ دڵنیااااای لەوەی ئااااێمە پااااارەکە بەڕێااااگەی ژمااااارە 
حیسااابێ  بااۆت ڕەوانەی شااوێنێ  نەکەیاان؟ ئاااخر ئەم بااڕە پااارەیە 

 زۆرە."
. "مان خەمای ئاسایشارارێزی خاۆم نیایە. خاوا زۆر بە نارخەئازادی  -

 لەگەڵمدایە."
 لە ڕاستیدا پیاوەکان بە دوودڵییەوە سەیرێریان کرد.

 "ئایا بڕەپارەکە کتومت ئەوەیەا کە داوام کردووە؟" -
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سااررتێری کاروباااری ڤاتیرااانا سااەری بااۆ لە انااد. "باااڕە  چەی و  -
دراون. لەهەر  ەباااااااڵەی  ەبە ەبە لە بااااااانری ڤاتیرااااااانەوە دەرهێناااااا

 شوێنێری جییاندا وەی پارەی کاش سەودای لەگەڵدا دەکر ."
ئارینگاڕۆسا لەشوێنی خۆی هەڵسا و تا ئەوسەری مێزەکە ڕۆیشت 
و ساااەری جانتااااکەی هەڵااادایەوە. لەنێاااو جانتااااکەدا دوو ساااتوونی 
ساااەنەدی تێااادابوون کە ماااۆری ڤاتیرانیاااان لێااادراوبوو بە ئیتااااڵیش 

وگۆڕ" ا ئیاااادی هەر کەسااااێ  ئەو لەسااااەری نووساااارابوو "بااااۆ ئاااااڵ
 سەنەدانەی پێب ا دەتوان  سەودای پێوە برا.

سررتێرەکە بە گرژیێرەوە سەیری کرد. "جەنابی مەترانا مان دەبا   -
ئەوە بڵێ ا ئێمە هەموومان ئاسوودەتر دەبووین کە بڕەکە بە پارەی 

 کاش بوایە."
ا ئارینگاڕۆسااااا وا ماااان ناااااتوان  ئەو بااااڕە پااااارە  ەبەیە هەڵبگاااارم -

ریرااردەوە و سااەری جانتااای  ەواڵەکااانی داخسااتەوە. " ەواڵەکااان بی
 وەی پارەی کاش ئاڵوگۆڕ دەکرێن. خۆتۆ بە خۆت وات گوت."

کاردینالەکاااان نیگاااایەکی نائاساااوودەییان لەیەی باااڕی. لەکۆتاییااادا  -
یەکێریان گوتی؛ "بەڵ ا ئەم  ەواننە ڕاستەوخۆ لە بانری ڤاتیراانەوە 

 دەرهێندراون."
ەناااخەوە باازەیەی گرتاای. ئەمەش کتوماات هۆکااارەکە ئارینگاڕۆسااا ل

بووا ئاخر مامۆستا پێشنیازی بۆ ئارینگاڕۆسا کردبووا پارەکەی بە 
. ئاێمە  ەواڵەی بانری ڤاتیراان باۆ بێنا . ئەمەش ماایەی متماانە باوو

. " ئەمە ئاااااڵوێرێری  انونیااااانەی ئێسااااتا هەموومااااان بە یەکەوەیاااان
وای پێگاااوتن. "خاااودی دروساااتە" ئارینگاڕۆساااا بە بەرگریراااردنەوە 

ئۆپیااوی دای پااایەکی شاااری ڤاتیرااانەا دەکاار  کورساای پیاارۆزیش 
چااۆنی باایەو  ئاااوا خەرجاای برااا. هاایچ  انونێاا  لەم نێااوەدا پێشااێل 

 نەکراوە."
"ڕاستەا لەگەڵ ئەوەشدا... " سررتێرەکە هەندێ  بۆ پێشەوە هاات و  -

کورساایەکەی ژێااری چریرەیەکاای لێوەهااات. "ئااێمە هاایچ زانیارییمااان 
بااااارەیەوە نیاااایەا ئاااااخۆ ئەم  ەواننە چااااۆن بەکاااااردێنیا ئاااااخۆ لەو

 بەشێوەیەکی  انونیانە دەب  یان نا...."
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"بەگاااوێرەی ئەوەی تاااۆ لێااات پرسااای ا" ئارینگاڕۆساااا ڕووبەڕووی  -
بووەوە پێ  گوتەوەا "من هەرچیێا  لەم پاارەیە بارەما ئەوە خەمای 

 تۆ نییە."
 ئیدی بێدەنگیێری درێی باڵی بەسەردا کێشان.

ا ئارینگاڕۆسااااا وای بیرکااااردەوە. ان دەزاناااانا کە ماااان ڕاساااات ئەو
 "ئێستاشا پێمواب  ئێوە شتێرتان هەیە تا واژۆی برەم؟"

هەموویااان بازیااان داا بە پەرۆشااەوە ئەو کاغەزانەیااان بااردە پااێشا 
 وەی ئەوەی بیانەو  زوو لە دەستی ڕزگاریان ب .

مە ئارینگاڕۆساااش چاااوی لە کاااغەزەکەی بەردەماای کاارد. "ئایااا ئە -
 هاودە ی ئەوەیە کە بۆتان ناردبووم؟"

 "دە اودەق." -
ئارینگاڕۆسااااااا ئەوق ماااااااا ئاااااااخر لەکاااااااتی واژۆکااااااردنەکە هاااااایچ  
هەستوسۆزێری وروژاوی نەبوو. کەچی هەر س  کەساەکەی دیارە 

 پێدەچوو بە واژۆ کردنەکە ئاهێریان هاتبێتەوە بەر.
"زۆر ساااوپایا جەناااابی مەتااارانا" ساااررتێرەکە باااوو وای پێگاااوتا  -

 مەتی تۆ بۆ کڵێسە هەرگیز لەیاد ناکر .""خز
ئارینگاڕۆسااا دەسااتی دایە جانتااایەکەا هەسااتی بە هێااز و سااەنگینی 
شتەکە کرد. هەر چوار پیاوەکان لە ساتێردا سەیری یەکادیان کاردا 
وەی ئەوەی شااتێری دیرەیااان هەباا  بیڵااێنا بەنم دیاااربوو واشاایان 

 ا هەنگاوی نا. نەکرد. ئیدی ئارینگاڕۆسا وەرسووڕا و بەرەو دەرگ
"جەنااااابی مەتااااران؟" کااااات  ئارینگاڕۆسااااا گەیشااااتە بەر شاااایرانەی  -

 دەرگاکەا یەک  لە کاردینالەکان بانگی کرد.
 ئارینگاڕۆسا ئیستێری بۆکرد و ئاوڕێری دایەوە. "بەڵ ؟" -
 "لێرەوە بەرەو کو  دەڕۆی؟" -
ئارینگاڕۆسااا هەسااتی کاارد پرساایارەکە ڕۆحااانی بااوو زیاااتر لەوەی  -

بااا ا لەو سااااتەوەختەش نیاااازێری وای نەباااوو  پرساااێری جاااوگرافی
مشاااتومڕ لەساااەر ڕەوشااات براااا. "پااااریسا" وای گاااوت و هەنگااااوی 

 بەرەو دەرگەکە هەڵێنا.
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 ٤٢بەندی 
 

بانری کەلوپە  پێسراردنی زیوریخا بانرێری متمانەدارانەی بیست و 
چوار سەماتە بووا کۆمەڵە خزمەتێری هاوچەرخانەی نااونەدراو بە 

ژمااااااارە حیسااااااابی سویسااااااریانە پێشرەشاااااای شااااااێوەی داباااااای 
هاموشۆکارانی دەکرد. باانرەکە لە زیاوریخا کوالەالمراورا نیویاۆری 
و پاریس کرابۆوەا لەم ساننەی دواییشدا خزمەتەکانی بە شێوەکی 
هاوچەرخااانەا بە نەناسااراوی و بە کااۆدی چاااوگی کۆمریااوتەریی و 
 ژمااارە حیسااابێ  کە پێویسااتی بە پێناساای ڕووخساااری کەسااەکان

 نەدەکردا پێشرەش دەکرد.
بناااااوانی دەساااااترەوتی ئەو کاااااردەوەیەا باااااۆ کاااااۆنێتی ساااااادەترین 
خزمەتگااوزاری سااەرچاوەنادیاری  پێشرەشاارراو دەگەڕێاااتەوەا کە 
بەشااێوەیەکی دیاارە بە سااندوو ی ڕاسااراردەی سەرچاوەنەناسااراو 
دەناساار . مەممیلەکااان خوازیااارن هەمااوو شااتێری گرانبەهااا یااان 

نااااێنا  هەر لە باوەڕنااااامەیەکی کااااۆن تااااا  خۆشەویسااااتیان لەو  داب
تااااابلۆیەکی ناساااا ا کە دەتااااوانن بە نەناسااااراوی لەو بااااانرەدا بااااۆ 
ماوەیەی دایبنێنا بە ڕێگەیەکی ئاڵۆزی تەکنیری پەردەپۆشرراویشا 
کە هااااااایچ تایبەتمەنااااااادی کەساااااااەکە دەرنەکەو ا دەتاااااااوانی هەر 

 بەنەناسراوی سەراتاپای ڕاسراردەکانی لەو  البەر  و بیاتەوە.
کاااتێریش سااۆفی تااڕومبێلەکەی بەرەو بەردەم شااوێنی مەبەسااتەکە 
لێخوڕیا النگدن لە الیەنە تەالرسازییە رە وتە ەکە ڕاماا و هەساتی 
کرد بانری زیوریخ بۆ لێدانانی ڕاسراردەا زۆر ڕەق و زبرە و کەمە 
هەسااتێری میزاجیااانە دەدا. ئاااخر تەالرەکە شااێوە الکێشااەیەکی باا  

و ساەرتاپا  پاۆنیەکی با  زەوق و شاەوق پەنڵەرە بووا وادیاار باو
بااااا . هاوشاااااێوەی ساااااتوونێری ئاساااااانینی کەتە و ز ا لە دووری 
ڕێگاکەشەوە بانیەکی  پازدە  پ  درێیا خاچێری رووخساار نیاۆنی 

 چوارال یەکسان دەدرەوشایەوە.
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ناووناوبانگی نیێنیرارێزی سەروسەودای باانری سویسارایی بباووە 
نااردەی ونتەکە. توانساتی ئەم گرنگترین شاتی هەرە بەساوودی هە

خزمەتگوزارییە ببووە مایەی دژبەریێریش لە نێو کۆمەڵگەی هونەر 
و هونەر دۆستانداا چونرە شوێنری هەرە لەباری بۆ دزی هاونەری 
دابااین دەکااردا دەکاارا شااتە دزراوەکانیااان بااۆ چەناادین ساااڵ تێاادا 
بشاااارنەوە تاااا باااارودۆخەکە ساااارد دەباااووەوە. لەبەر ئەوەی شاااتە 

رێردراوەکان لە کاااانە و پشاااارنینی پااااۆلیس بە پێاااای  ااااانونی ڕاساااا
تایبەتمەناااادی پااااارێزراو بااااوونا وێااااڕای ئەوەش ڕاسااااراردەکان بە 
گااوێرەی ژمااارە بااوون نەوەی ناساانامەی کەسااەکانا بااۆیە دزەکااان 
دەیاااااانزانی شاااااتە دزراوەکانیاااااان لەو  دەپاااااارێزرێن و کەسااااایش 

 شوێنرێی دزینەکەیان لەو  پ  هەڵناگیرێتەوە.
ەبەردەم دەرگااا گیااراوەکە تااڕومبێلەکەی ڕاگاارتا بارسااتی سااۆفی ل

الدیااواری بەردەم ڕێگاااکە بااۆ خااوارەوەی تەالرەکە شااۆڕ دەبااۆوە. 
کامیرایەکی ڕاستەوخۆ لە بەرامبەریان ئاراستەی ڕووی هەر لەوان 

ئەم کاااااامیرایە بە پاااااێچەوانەی باااااووا النگااااادنیش لەبەرخاااااۆیەوە؛ 
 . کامێراکەی لۆڤەرا ڕاستە ینەیە

ی دەرگاااای تاااڕومبێلەکەی هێناااایە خاااوار  و لە ساااەر ساااۆفی جاااام
تاااابلۆی الدیاااواری الی شاااوفێرەکەدا لە تاااابلۆ ئەلەکتااارۆنیەکەداا بە 

ئاراستەکانی بە حەفت زمانان  LCDدوای شتێ  گەڕا. شاشەیەکی 
نیشانی هاموشۆکەران دەدا. زماانی ئینگلیازیش ساەرتۆپی لیساتەکە 

 بوو.
 کلیلی تێبادە.

یەکەی لە نێااو بەرکاای دەرهێنااا و چاااوی ئیاادی سااۆفی کلاایلە لێاازەر
لەسااەر شاشااەکە کااردەوە. لە خااوار شاشااەکە کااونێری سێگۆشااەیی 

 هەبوو.
"شتێ  پێمدەڵ  کە کلیلەکە دروست بۆ کونەکە دەش ا" النگدن وای  -

 بە سۆفی گوت.
ساااۆفی کلااایلەکەی بە ەد سێگۆشاااەکە گااارت و خساااتیە نااااوا ئیااادی 

کلاایلەکە بە تەواوی  دانەکاانی کلاایلەکە چاونە نێااو کاونەکە تااا ساەری
چووە نێو کونەکە سێگۆشەیەکە.  دیاربوو  کلیلەکە پێویست نەباوو 
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بابااادر . دەمودەساااتیش دەروازەکە لەباااار یەی تااارازا و کااارایەوە. 
ساااۆفی پێااای لەساااەر برێرااای تاااڕومبێلەکە هەڵگااارت و بە هێواشااای 
تڕومبێلەکەی بەرەو دەروازەی دووەم لێخوڕی. لەپشت ئەوێشاەوە 

 خرایەوەا ئەوان کەوتنە نێوان دوو دەرگا.دەرگای یەکەم دا
دەی با خۆزگەی ئەوە النگدن ئەو حاڵەتە داخرانەی پێخۆش نەبوو. 

 .بخوازین ئەم دەرگایەی دووەمیش بە ئاسانی بررێتەوە
شوێن و تابلۆی سەر الدیواری دووەمایش هەماان ڕێنماایی تاابلۆی 

 یەکەمی هەبوو. 
 کلیلی تێبادە.

 
نێااااو کااااونی الدیااااواری دووەما  کاااااتێریش سااااۆفی کلیلاااای خسااااتە

دەساااتبەج  دەرگااااکە کااارایەوە. چەناااد خولەکێااا  دواتااارا ئەوان لە 
 کۆسرەکەدا بۆ  نێو پانتایی تەالرەکە شۆڕ بوونەوە.

گەراجە تایبەتییەکەی باانرەکە زۆر بچراۆالنە باووا هەر جێای دە تاا 
دوازدە تڕومبێلێاااا  دەبااااووەوە. لەو سەریشااااەوەا النگاااادن چاااااوی 

سااااەرەکی تەالرەکە بااااوو. مااااافورێری سااااوور   لەسااااەر دەروازەی
لەسااااەر زەوی ڕاخرابااااووا بەردەم دەرگااااایەکی گەورە پێشااااوازی 

 لەمیوانان بۆ نێو بینایە بارستاییە ئاسنینەکە دەکرد.
بەخێربێن ا النگدن وا بیری کردەوە.  سە دەربارەی پەیامی تێرەنو

 .   و بەخێر چن
وازەکەو سااااااۆفی تااااااڕومبێلەکەی بااااااردە گەراجەکەی نزیاااااا  دەر

 کوژاندیەوە. "وا باشترە دەمانچەکەش لێرە جێبێڵی."
ا دەماانچەکەی خساتە ژێار ؛ بە خۆشاحاڵییەوە لەبەرخۆیەوە النگدن
 گوشنەکەی خۆی.

ساااااۆفی و النگااااادن لە تاااااڕومبێلەکە دابەزیااااانا بەساااااەر ماااااافوورە 
ساااورەکەدا بەرەو دەرگاااا زلە پاااۆنینەکە ڕۆیشاااتن. دەرگااااکە هااایچ 

التەنیشتی دیوارەکەدا کونە سێگۆشەیەکی دەسرێری نەبووا بەنم لە
دیاارە هەبااوو. بەنم ئەمڵارەیااان هاایچ تااابلۆی ڕێنمااایی لە تەنیشاات 

 نەبوو. 
 النگدن گوتی؛ "کاڵفامەکان خواحافیزتان ب ."  -
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سااۆفی پێرەناای و بە گرژیەکیشااەوە سااەیری کاارد. "لێاارەوە بااڕۆین." 
 جااارێری دیاارە کلاایلەکەی خسااتەوە ناااو کااونە سێگۆشااەییەکەا ئیاادی
دەرگااااکە بە خاااڕەیەکەوە لەباااار یەی تااارازاو کااارایەوە. ئەوانااایش 
نیگایااااان لەیەی بااااڕی و لێااااوەژوور کەوتاااان. لەدوای ئەوان دەرگە 

 زلەکە بە تە ەیەکەوە داخرا.
دانناای بااانری زیااوریخ بااۆ کەلااوپەلی ڕاسااراردەا بە دیراااۆرێری وا 
نەخشین ڕازابۆوەا  پێشاتر النگادن هەرگیاز شاتێری وای نەبینیباوو. 

خر زۆر لە بانرەکااااان  بە کاشاااای و مەرمەڕ و بەردی گرانیاااات  ئااااا
دەڕازانەوەا هەرچی ئەمەیانە لەو دیوارەوە بۆ دیوار هەماووی هەر 

 ئاسن و پارچە بزماری ڕەنگین بوو.  
 یەکێتی ئاسنین؟؟ النگدن مەراق ماا تۆ بڵێی دیرۆرسازەکە ک  ب 

ساان بە هەمان شێوە ساۆفیش کاتێا  چااوی لە هاۆڵەکە کاردا هەرا
 بوو. 

ئااااخر باااۆرە ئاسااان لە هەماااوو الیەی هەباااووا لەساااەر نااااوکەوەکەا 
دیوارەکااااانا چوارچێوەکااااانا دەرگاکااااانا تەنااااانەت کورسااااییەکانی 
داننەکەش هەر لە مااۆدێلێری ئاساانین داڕێیرابااوون. لەگەڵ ئەوشاادا 

پەیامەکەش ڕوون و ئاشررا بوو: تاۆ  مایەی دڵگری و سەرنج بوو.
 بەرە و ژێرزەمین دەڕۆی.

کاتێ  ئەوان لە داننەکە چوونە ژوورا پیاوێری کەتە لەو  لەپشات 
مێاااازێرەوە چاااااوی تێبااااڕین. پیاااااوەکە تەلەفزیااااۆنە بچرااااۆالنەکەی 
کوژاناااادەوەا کە پێشااااتر سااااەیری دەکااااردا ئیاااادی بە خەناااادەیەکی 
خۆشااییەوە بەخێااری هێنااان. وێااڕای چوارشااانەیی و بااازوو دیاااری 

ری سویسڕیانەی تاایبەت زەالمەکەا شێوازی ئاخاوتنەکەی ڕێزگرتنێ
 بوو.

ا ئێوارەباااشا پیاااوەکە سااەرەتا بە فەرەنساای وای پێگااوتنا باۆنیور"  -
 ئینڵا  بە ئینگلیزی. "چۆن خزمەتتان برەم؟"

داریێكی نااوێی ئەوڕووپیااانە میواناائەو بەخێرهاااتنە بە دوو زمانااانا 
ەکە وان دەکاردا میاوانبوو. گریمانەی هیچی لێنەدەکرا و ڕێگاای باۆ 

 ی لێیخۆش د ا بدو .بەو زمانە
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سااااااۆفیش بە وشااااااە وەنماااااای نەدایەوە. سااااااوکو ئاسااااااان کلاااااایلە 
 ئاڵتوونیەکەی لەسەر مێزەکەی بەردەم کابرا دانا.

پیاوەکەش نیگای لە کلایلەکە باڕیا دەساتبەجێش لەبەریاان هەڵساتا.  -
"هەڵبەتە. ئەسانسۆرەکەتان  لەو سەری هۆڵەکە دایە. منیش یەکێا  

 ."لە هاتنتان ئاگادار دەکەمەوە
ساااۆفیش ساااەرێری باااۆ لە اناااد و کلااایلەکەی هەڵگااارتەوە و پرسااای؛  -

 "چەندەمین نیۆم؟"
پیااااااوەکەش نیگاااااایەکی ساااااەیری تێباااااڕی. "کلااااایلەکەت ڕێنماااااایی  -

 نیۆمەکەکەت بۆ دەکا."
 ئەویش بە خەندەوە. "ئاهاا بەڵ ." -

 
کااااات  هەردووکیااااان بەیەکەوە بەرەو ئەسانسااااۆرەکە دەڕۆیشااااتنا 

ان کلیلەکەیااان تێخسااتا دەرگەی پاساەوانەکە سااەیری دەکاردنا ئەو
ئەسانساااۆرەکە کااارایەوە و لەناویااادا بزرباااوون. کااااتێریش دەرگەی 
ئەسانسۆرەکە داخراا پاسەوانەکە دەستی دایە تەلەفۆن. خاۆ ئەو لە 
هاااااتنی ئەو دوو میااااوانەا کەساااای ئاگااااادار نەکااااردەوەا چااااونرە لە 
بااانەڕەتەوە پێویساااتی پێنەباااوو. ئااااخر باااانرە ژێااارزەمینییەکە لەگەڵ 

ێااوەردانی کلاایلەکە لە دەرگااای سااەرەکی دەروەوەا ڕاسااتەوخۆ لە ت
 هاتنی میوانەکان ئاگادار دەبووەوە.

لەجیاتی ئەوەا پاسەوانەکە زەنگی بۆ بەڕێاوبەری ئێشاگری شاەوانە 
لێاااادا. کاااااتێریش دەنگاااای زەنگاااای تەلەفااااۆنەکە هاااااتا پاسااااەوانەکە 
تەلەفزیاااۆنەکەی پێراااردەوە ساااێرەی چااااوی لێگااارت. ئەو چیااارۆکە 

ڵەی سااەیری دەکااردا خەریاا  بااوو کۆتااایی پاا  بااو . ئەوەش هەوا
پرسێ  نەباوو. ئەو چااوێری دیارەی لەو دوو دەمووچااوە کاردەوە 

 کە لە سەر تەلەفزیۆنەکە دەرکەوتن. 
 بەڕێوبەرەکە بە فەرەنسی وەنمی زەنگەکەی دایەوە. "بەڵ ؟" -
 "ئێمە حاڵەتێرمان لە خوارەوە هەیە." -
 ای لە پاسەوانەکە پرسی."چی ڕوویداوە؟" بەڕێوەبەرەکە و -
 "ئەمشەو پۆلیسی فەرەنسی بەدوای دوو ڕاکردووە وەن." -
 "ئەوسا؟" -
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 "هەردووکیان تازە هاتنە نێو بانرەکەمان." -
بەڕێاااوبەرەکە بە شاااێوەیەی کە دەنگااای دەبیساااترا کەوتە نەفااارەت  -

 151کااردن. "زۆر باشااە. دەسااتبەج  پەیوەناادی بە بەڕێااز ڤێاارنێەوە
 دەکەم."

سااری تەلەفااۆنەکەی دانااایەوەا بااۆ دووەم جااار ئینڵااا پاسااەوانەکە دە
زەنگی تەلەفۆنی لێدایەوە. ئەمڵارەیان زەنگی بۆ پۆلیسی ئینتەرپۆ  

 لێدا.
 

النگااادن بەوە سەرساااام باااووا ئااااخر ئەسانساااۆرەکە لەباااری ئەوی 
سەربرەو  دادەبەزی. بەرلەوەی دەرگااکەش برارێتەوەا نەیادەزانی 

یااوریخ بااۆ کەلااوپەلی ئاااخۆ چەنااد نیۆمێاا  دابەزیااوەتە ژێاار بااانری ز
 ڕاسراردەیی. ل  ئەو دڵشاد بوو کە لەنێو ئەسانسێرەکە هاتەدەر.

لەو  کەسااااێری ڕووبەخەناااادەی میواندۆساااات بااااۆ بەخێرهاتنیااااان 
وەسااتابوو. پیاااوێری بەتەمەناای شااادمانا  اااتێری خااوری کەشااخەی 
لەبەرداباااووا وایلێرردباااوو لەو شاااوێنەدا هەناااد  ناااامۆ دەربااارەو ا 

 ی کۆن لە بانرێری هاوچەرخی تەکنەلۆژیادا. بانرەوانێری سەردەم
ا ئێوارەتااااان باااااشا بە فەڕەنساااای وای گااااوتا ئینڵااااا بە بااااۆنیور" -

ئینگلیاازییەوە. "ئێوارەتااان باااش. ترااایە فەرمااوون بەدواماادا وەرن؟" 
بێائەوەی چاااوەڕێی هاایچ کاردانەوەیەکیشایان لێبراااا خێاارا هەنگاااوی 

 ەوە دابەزی.هەڵێناا خێرا بەنێو ڕاڕەوێری ئاسنیندا بۆ خوار
النگاادن لەپاااڵ سااۆفیدا بە داالنەکەدا دابەزی کە بەردەم ژووری پااڕ 

 کۆمریوتەری گەورەدا تێرەڕی.
"ئێاااارەیەا" خانەخوێرەیااااان وای پێگااااوتنا ئیاااادی گەیشااااتنە بەردەم  -

 دەرگایەکی ئاسنین کە بۆیان کرایەوە. "فەرموون."
النگااادن و ساااۆفی پێیاااان ناااایە نێاااو جییاااانێری دیااارەوە. ئەو ژوورە 
بچااااووکەی بەردەمیااااانا وەی ژوورە دانیشااااتێری هااااوتێلێری زۆر 
کەشاااخە دەچاااوو. ئاسااان و ماسااان لەو   نەباااووا لەباااری ئەوەدا 
مااافوورێری ڕۆژهەنتیااانەا ژوورەکەش بە داری بەڕوو ڕاخرابااووا 
کورساااییەکانیش گوشااان کراباااوون. لەساااەر مێااازەکەی نێوەڕاساااتی 
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تڵێاا  ئاااوی ژوورەکەشااداا دو پەرداخاای کریسااتیالی بە تەنیشاات بو
ا کە تااازە سااەری بااادرابووا هێشااتا هەر 152کااانزایی جااۆری پێریاار

 بۆ یی هەوایی لێیەڵدەستاا داندرابوو.
ئەمەیاااان هەر باااۆ ا لەبەرخاااۆیەوەا النگااادن کاااارێری  وڕمیشااارراو
 . سویسرییەکان لێگەڕ 

پیاوەکە خەندەیەکی دەرکرێرردناانەی باۆکردن و گاوتی؛ "وا هەسات 
 انی ئێوەب  بۆ الی ئێمە؟"دەکەما ئەمە یەکەمین سەرد

 سۆفی دوودڵ بووا سەرێری بۆ لە اند.
"مایەی لێتیگەیشتنە. هەردەم کلیلەکان بۆ کەسانی دوای خۆیان ج   -

دەمێننا ئیدی کەسە نوێران کە تازە دێنە ئێارە بە پرۆتۆکەلەکەماان 
بەڵەد نین." ئەو ئامااژەی باۆ خاواردنەوەی ساەر مێازەکە کارد. "ئەم 

 رتان لێرە ماب ا بۆ ئێوەیە."هۆدەیە تا ئێوە کا
"ئەر  تااۆ گوتااتا هەناادێ  جااار کلیلەکااان بە میاارات جاا  دەمێاانن؟"  -

 سۆفی وای لە کابراکە پرسی.
"بێگومان. کلایلەی تاۆ وەی ژماارە حیساابێری سوسایری وایەا زۆر  -

جار بۆ وەچەکان جێادەمێن . لە حیساابی زێڕینای ئاێمەداا کاورترین 
اڵە. لە پێشااادا پاااارەکەی مااااوەی حەشااااردانی ڕاساااراردە پەنڵاااا سااا

دراوە. بااۆیە ئااێمە زۆر ئەناادامی خااانەوادەی ڕاساارارە بۆماااوەییەکە 
 دەبینین."

 النگدن لێیڕوانی. "ئەر  تۆ گوتت پەنڵا ساڵ؟" -
"بەالی کەمیااایەوەا" خاااانەخوێرە وا وەنمااای دایەوە. "هەڵااابەتەا تاااۆ  -

دەتوانی داوای مااوەیەکی درێیتاریش بارەیا بەنم ئەگەر لەمااوەی 
سااااڵەکەداا هااایچ دەساااتراریێ  نەکااار ا ئەوا دوای مااااوەکە  پەنڵاااا

ناااواخنی سااندوو ەکە بە شااێوەیەکی ئۆتۆماتیریااانە لەناااودەبردر . 
 ئەر  دەست بە کاروباری هێنانی سندوو ەکەتان برەم؟"

 سۆفی سەری بۆلە اند. "ترایە." -
خاااانەخوێرە دەساااتی باااۆ سااااڵۆنە کەشاااخەکە ڕاهێشااات. "ئەمەیاااان 

ە. لەوکااتەی ماان ئێارە جێاادێڵ ا کااتی خۆتااان هاۆدەی تاایبەتی ئێااوەی
وەرگاارن و سااەیری ناااواخنی سااندوو ەکە باارەنا کە بۆتااان دێااتە 
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ئێاارە." ئیاادی لەگەڵ ئەوان تااا ئەوسااەری ژوورەکە ڕۆیشااتا لەو  
ۆیشاااااتن بەدەرکەوتا وەی ئەوەی لە ر ڕ ایشاااااێری شااااات لەساااااە

فڕۆکەخانەکاناادا جانتااای لەسااەر دەڕوا. "تااۆ دەباا  کلاایلەکە بخەیااتە 
نەکەی ئەوێااااوە..." پیاااااوەکە ئاماااااژەی بە تااااابلۆیەکی گەورەی کااااو

ئەلیرترۆنی سەر  ایشە خشۆکەکە کرد. شاوێنی تاابلۆکە الی ئەوان 
کاااونە سێگۆشاااەیەکی ئاشااانا باااوو. "هەرکااااتێریش کۆمریاااوتەرەکە 
کلیلەکەتان بناسێتەوەا ئەوا ژمارە حیسابی خۆتاان دادەگارنا ئینڵاا 

نا ڕۆبۆتئاساااااااااا لە ساااااااااندوو ی کەلاااااااااوپەلە ڕاساااااااااراردراوەکەتا
ژێااارزەمینەکەوە باااۆ پشااارنین دێاااتە بەردەمتاااان. کااااتێریش کارتاااان 
بەسندوو ەکە نەماا بیخەنەوە سەر پشاتێنە خشاۆکەکە و کلایلەکەی 
ت  باادەنەوەا باۆ ئەوەی کاارەکە وەی خاۆی لێبێاتەوە. لەبەرئەوەی 
لێرە هەموو شتێ  ئۆتۆماتیریاانەیەا تایبەتمەنادییەکەتان پاارێزراوەا 

لەبەردەم دەسااتەی بانرەکەشاادا. خااۆ ئەگەر پێویسااتتان بە  تەنااانەت
هەر شااتێرش هەباا ا سااادە و ئاسااان زەنگاای مێاازەکەی نێوەڕاسااتی 

 ژوورەکە لێبدە."
سااااۆفی خەریربااااوو پرساااایارێ  لە کااااابراکە براااااا کەچاااای زەنگاااای 
تەلەفۆنی پیاوەکە لێدرا. پیاوەکە مەتەڵ ئاسا و هەسارانیانە سەیری 

ردنتاااان لێااادەکەم." ئەو بەرەو تەلەفاااۆنەکە کااارد. "تراااایەا داوای لێبو
چووا کە لەو  لەسەر مێزەکە لەالی  ااوە و ئااوی کاانزایی پێرییار 

 داندرابوو. 
 پیاوەکە وەنمی دایەوەا "بەڵ ؟" -
کاتێ  گوێی لە تەلەفۆکە گرتا برۆکانی هەڵرشاان. "بەڵا ... بەڵا ....  -

کاردن. باشە." تەلەفۆنەکەی دانایەوەا ئینڵاا خەنادەیەکی وشاری باۆ 
"ببوورنا من جێتان دێڵ . وابزانن لە ماڵی خۆتاانن." خێاراش بەرەو 

 دەرگاکە ڕۆیشت.
"ئەر  بباااوورەا" سااااۆفی وا بااااانگی پیااااوەکەی کااااردەوە. "دەکاااار   -

بەرلەوەی بااڕۆیا شااتێرمان بااۆ ڕوون برەیااتەوە؟  تااۆ گوتااتا ئااێمە 
 دەب  ژمارە حیسابێ  لێبدەین؟"

بزڕکاویش سەیری کردن.  پیاوەکە الی دەرگەکە ڕاوەستاا بە ڕەن  -
"بەڵاااا ا هەڵاااابەتە. وەی زۆر لە بااااانرە سویساااارییەکانا سااااندوو ی 
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کەلوپەلی ڕاساراردەیی بانرەکەماان بە ژماارەیەکی حیساابی نەوەی 
بە نااااوی کەسااای هااااوپێچە. ئێاااوە کلیلێااا  و ژماااارەیەکی حیساااابی 
تایبەتتاااااان هەیەا کە هەر خۆتاااااان دەیااااازانن. کلیلەکەتاااااان نیاااااوەی 

ژماارە حیساابییەکەش نیاوەکەی دیارەیە. خاۆ ئەگەر ناسنامەکەتانە. 
ئێااوە کلیلەکەتااان لااا  ون بااووا ئەوا هاایچ کەساااێری دیاارە نااااتوان  

 بەکاری بێن ."
سااۆفی دوودڵ بااوو. "ئاااخرا ئەگەر بەتەنیااا کلاایلەکەم بەباا  ژمااارە  -

 تایبەتیەکە بۆ مابێتەوە؟"
کەواتە تااااۆ هاااایچ کارمەناااادی بااااانرەکە دڵاااای کەوتە کااااوتە کااااوت.   -

! ئەو بە هێواشای خەنادەیەکی باۆ کاردن. "مان لێارە نااب کاروبارت 
 کەسێرتان بۆ دەنێرم یارمەتیتان بدا. ئەو بە زوویی دەگاتە التان."

کارمەنااادەکە ڕۆیشااات و دەرگەکەشااای لەدوای خاااۆی پێاااوەدایەوەا 
 ئیدی ئەوان لەنێو ژوورەکەدا گیریان خوارد.

 
گێاار دو لەنێااو شااارەکەداا کااۆلل  لە تەرمینااالی وێسااتگەی  ەتاااری )

 نۆرد( وەستابووا کە زەنگی تەلەفۆنەکەی لێدرا.
زەنگەکە لەالیەن فاشێوە بوو. "ئینتەرپاۆ  هەواڵای باۆ هااتووەا" ئەو 
وای بە منزم کۆلل  گوت. "واز لە  ەتارەکە بێانە. النگادن و ساۆفی 
تاااازە چاااوونەتە نێاااو باااانری زیاااوریخ باااۆ کەلاااوپەلی ڕاساااراردەیی. 

 وەکان بچنە ئەو ."دەمەو  دەستبەج  بە خۆت و پیا
"ئایا هایچ ساەرەداوێ  ساەبارەت بەوە هەیە ئااخۆ ساانیێر چای باۆ  -

 سۆفی و ڕۆبەرت النگدن جێیێشتووە؟"
دەنگااای فاشااا  ساردوساااڕانە باااوو. "مااانزم کاااۆلل ا ئەگەر ئەوانااات  -

 دەستگیر کردا دەمەو  ئەوسا بە تایبەت پرسیارەکەیان لێبرەم."
اکسااۆ بیساات و چااوار. کااۆلل  لە ئاماااژەکە گەیشاات. "کااۆننی ڕو ه -

کاااپتنا هەر ئێسااتا  دەڕۆمە ئەو ." تەلەفااۆنەکەی داخساات و بااانگی 
 پیاوەکانی کرد.
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 ٤٣بەندی  
 

ئەندر  ڤێرن  سەرۆکی بەشی پاریسی بانری زیوریخ بۆ کەلوپەلی 
ڕاسراردەا لە ئەپارتمانێری نایاب و کەشخەدا لەسەرووی بانرەکەدا 

ی ئەپارتماااااانەکەی بە کەشاااااەخەترین  دەژیاااااا. ساااااەرباری ڕاخرانااااا
کەلوپە ا ل  هەردەم ئەو خواستەی هەبوو کە ئەپارتمانێری لەسەر 

هەباوایەا تاا لەو  شاان بەشاانی  153ڕووباری )لایلە ساێینت لاویس(
خەڵرانی شارەزای هونەر بییابایەا نەوەی لێرە کە هاموشاۆکەرانی 

 بانرەکە کەسانی زێدە دەوڵەمەندن.
ئەوا ا  کاااابرا وای بەخاااۆی گاااوتەوەا ێ کااااتێریش خانەشاااین دەکااار

دەکەما سالۆنی  154سارداوی ماڵەکەم پڕ لە شەڕابی نایابی بۆردو
ماڵەکەشااااا  بە دەساااااتراری هاااااونەری  فراگۆناااااارد و  بۆشاااااێر 
ديڕازێنمەوە و ئیدی ساتەکانی ماوەی باا ی ژیاان  بە دوای شاتی 

 ئەنتی  و کتێبە دەگمەنەکانی  گەڕەکی التینی دا دەگەڕێ . 
ەوەشدا هەر بەر لە شەش خولەی و نیاو لەخەو هەڵساێندرا. لەم ش

خێااااااراش بەرەو ڕاڕەوی خااااااوارەوەی بااااااانرەکە هەنگاااااااوی ناااااااا 
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ڕووخساری دەرکەوتنی ئەو لەوە دەچوو هەر ئێساتا لەبان دەساتی 
دەالی و بەرگاادرووە تااایبەتیەکەی دەرچااووب ا وا  یتااو  ااۆز بااوو. 

اشی لەدەمای دا  اتێری نایابی ئاوریشمی لەبەرکردبووا هەند  سرر
و ئینڵا بە گورجوگاۆڵییەوە هەنگااوی هەڵێناا. ماایەی سەرساوڕمان 
نەبوو لەهەر کاتێری نوستندا بە هۆی هاموشاۆکەرانی نێاو باانرەکە 
لە خەو بێاادار براارێتەوەا ئەمەش بەپێاای ئەوەی هاموشااۆکەرە نێااو 
دەوڵەتییەکان و گۆڕانی زۆنی زەمەنی وای دەخواست. ڤێرن  وەی 

اساااای باااووا ئەو هاااۆزە نااااودارەی ئەفریقاااایی کە جەنگااااوەرانی م
توانای ئەوەیان هەبوو لە ماوەیەکی زۆر کەم دا لە  وونیی شیرین 

 خەویاندا ڕاست ببنەوە بۆ هەر ڕووداوێ  سازو ئامادە بن.
ا ڤێرناا  لەبەر خااۆی وا بیااری کااردەوەا دەشترسااا ئامااادەی شااەڕم

کێاا  بە بەراوردکااارییەکەی ئەمشااەوی  شاایاو نەباا . گەیشااتنی یە
خااۆی و کلیلاای ئاااڵتوونییەوە هەمیشااە مااایەی مشااورخواردن  بااووا 
بەنم هاموشاااۆکەرێ  بێااات و پۆلیسااای بەدواوە بااا ا ئەوا ماااایەی 
تێڕامااان و زیاااتر سااەرنج دانە. ئاااخر بااانرەکە بااایی خااۆی شااەڕ و 
دەمە اااڵی لەگەڵ پااۆلیس لەسااەر ناساانامەی هاموشااۆکەران بەوەی 

 ونەا هەبووە و  کردووە.لەنێویاندا تاوابناریشی تیدا بو
پێویسااات  بەوەیە ئەو ا ڤێرنااا  وای بەخاااۆی گاااوت. پێااانج خاااولەی

 کەسانە بەر لەوەی  پۆلیس بگات لە نێو بانرەکە بیانرەمە دەرەوە.
خۆ ئەگەر ئەو دەستوبرد براا دەکر  کارەسااتێ  لە کاۆڵ باانرەکە 
براااتەوە. ئەوسااا ڤێرناا  دەیتااوانی بە پااۆلیس ڕابگەیەناا ا بەڕاسااتی 

تووەکااااان هاااااتوونەتە نێااااو بااااانرەکەا لاااا  لەبەر ئەوەی  ئەوان هەن
مەممیاال نەبااوون و هاایچ حیساااب بانرێریااان لەو  نەبااووەا دەری 
کردوون و لەو  نەماون. ئەو خواخوای بوو پاسەوانە نەفرەتییەکە 
زەنگی بۆ ئینتەرپۆ  لێنەداب . دیاربوو نیێنیرارێزیش بەشێ  نەبوو 

هەر سااەمات کااارا پااازدە یااۆرۆی لە وشااەدانی ئەو پاسااەوانەی کە 
 کر  و مز بوو.

لە بەر  اااپیەکە ئیسااتێری کاارد هەناسااەیەکی  ااووڵی هەڵمااییا ئینڵااا 
ماسااااااولرەکانی خااااااۆی خاااااااوکردنەوە. پاشااااااان بە خەناااااادەیەکی 
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زۆرلەخاااۆکردووانەا دەرگەکەی کاااردەوە و وەی هەوایەکااای  گەرم 
 لێچووە ژوور.

مەممیلەکان گێڕا.  "ئێوارە باشا" ڤێرن  وای گوت و چاوەکانیشی لە -
"من ئەندر  ڤێرنێ . چۆن دەتوان  خزمەتتان اااااا" با ی ڕستەکەی لە 
 وڕگاااادا گیااااری خااااوارد. ئەو ئااااافرەتەی بەراماااابەری وەسااااتابووا 

 هاموشۆکەرێری چاوەڕواننەکراو بوو بۆ ئەو.
 

"داوای لێبوردناات لێاادەکەما ئەر  ئااێمە یەکاادی دەناسااین؟" سااۆفی  -
انرەوانەکەی نەناسااییەوەا بەنم بااۆ وای لە کااابرا پرساای. سااۆفی باا

 ساتێ  واپێدەچووا وەی ئەوەی تارمایی مۆتەکەیەکی بینیب . 
 

"نەخێر...." بەرپرسای باانرەکە وا وەنمای دایەوە. "پێماوانییە... وابا .  -
خزمەتگوزارییەکانمااان نەناسااراوانەیە. " هەناسااەیەکی داوەیەوە  و 

دەکار  پرسایارێرت زۆری لەخۆی کرد تا  خەندەیەکی بۆ برا. "ل  
 لێبرەما چۆن ئەم کلیلەت دەست کەوتووە؟"

 
"بااپیرەم بااۆی جێیێشااتووم." سااۆفیش بەم شااێوەیە وەنماای دایەوەا   -

لە نزیرەوەش سەیری یارۆی بانرەوانەکەی کرد. دیااربوو کاابرا بە 
 باشی نائاسوودەیی پێوە دیاربوو.

 
ی ژمااارە "بەڕاسااتی؟ باااپیرەت تااوانی کلاایلەکەت باادات  بەنم نەیتااوان -

 حیسابیەکەت بدات ؟"
 

"پێموانییە کاتی ئەوەی هەبووب ا" سۆفیش وای پێگوتەوە. "ئەمشەو  -
 ئەو کوژرا."

 
ئەم وشانە وای لەکابرا کرد بە الرەالر بۆ پشاتەوە باڕواتەوە. "ژای  -

سااانیێر کااوژراوە؟" ئەو وای لە سااۆفی پرساای و چاوەکانیشاای  پااڕ 
 تری و تۆ ین بوون. "بەنم... چۆن؟!"
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سااڕ  155دی نااۆرەی سااۆفی بااوو بەالدا باارەو  و لە هێدمەگرتناادائیاا -
 بب . "ئەر  تۆ باپیرەمت دەناسی؟"

ئەناادر  ڤێرنێاای بااانرەوانا بە هەمااان شااێوە حەپەساااا نەیاادەتوانی  -
خۆی ڕابگر ا خۆی بە لێواری مێزەکە ڕاگرتباوو. "ژای و مان دوو 

 برادەری خۆشەویست بووین. ئەمە کەی ڕوویدا؟"
 لەنێو  لۆڤەردا.""زووێری ئەمشەو.  -
ڤێرنا  بەرەو الی کورسایێری چەرمینای ڕەنا  تاریا  چاووا خااۆی  -

بەرداوە سااااااااەری. "ماااااااان دەمەو  یەی پرساااااااایاری گرناااااااا  لە 
هەردووکتان برەم." ئینڵا چااوێری لە النگادن کارد پاشاان نیگااکەی 
هێنااایەوە سااەر سااۆفی. "ئایااا ئێااوە هاایچ پەیوەناادیێرتان بە مەرگاای 

 ئەوەوە هەیە؟"
 فی وا ڕوونی کردەوە. "بە ڕەهاییەوە نەخێر.""نەخێر!" سۆ -
ڕووخسااااری ڤێرنااا  گااارژ باااووا کەمێااا  وەساااتا و بیریراااردەوە.  -

"وێنەکانی ئيوە لەڕێی ئینتەرپۆلدا باڵوبوونەتەوە. هەر لەبەر ئەوەیە 
 ئێوەم ناسییەوە. ئێوە لەبەر تۆمەتی کوشتن لە پۆلیس داواکراون."

 
ێرا فاش  ئینتەرپۆلی ئەوەندە خسۆفی بەسەر کورسیەکەدا کەوت. 

؟ دیااااربوو کااااپتنەکە  پتااار لەوەی ساااۆفی پێشااابینی بەگەڕ خسااات
دەکردا هاندراو بوو. ئیدی بەخێرایی بە ڤێرنێی ڕاگەیاند  کە النگدن 

 کێیە و ئەمشەویش چی لەنێو لۆڤەردا  ەوماوە.
ڤێاارنێش بە وا وڕماااییەوە سااەیری کاارد. "کاتێاا  باااپیرەت لەسااەر  -

پەیامی بۆ جێیێشاتی کە  مساتەر النگادن ئانوساتی مردن بووا ئەو 
 بدۆزیەوە؟"

"بەڵ . لەگەڵ ئەم کلیلەدا." ساۆفی کلایلە ئااڵتوونییەکەی داناایە ساەر  -
مێااازی  ااااوەی بەردەم ڤێرنااا . بەنم کلااایلەکەی وا داناااا کە هێماااای 

 دەستەی برایەتی برەوێتە ژێرەوە و دیار نەب .
ەسااتی باادات . ڤێرناا  نیگااایەکی لە کلاایلەکە بااڕیا بەنم باا  ئەوەی د -

"ئەو ئەم کلیلەی بۆ بەجێیێشاتووی؟ لەوە زیااتر هایچ شاتێری دیارە 
 نا؟ پارچە کاغەزێریش نا؟" 

                                                           
155

 هێدمە: شۆک.  
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سااۆفی دەیزاناای کااات  لەنێااو لااۆڤەردا بااوو هەر پەلەی بااووا بەنم  -
لەوەش دڵنیا بوو کە هیچ شتێری دیارەی لەپشات تاابلۆی خااتوونی 

 ئەم کلیلە." سەر گاشەبەردەکانی بۆ بەج  هێشتب . "نەخێرا تەنیا
ڤێرنااااا  ئااااااهێری ناااااامرادانەی هەڵرێشاااااا. "بەداخەوەا هەر کلیلێااااا    -

ئەلیرترۆنیانە بە دە ژمارەی حیسابی گرێدراوەا کە وەی پاساوۆرد 
 کاری خۆی دەکا. بەب  ئەو ژمارەیەا کلیلەکەت  هیچ داد نادا."

ئەم ژماااارکردنەی   لەبەرخاااۆیەوە. ساااۆفی دوودڵیاااانە  دە ژماااارە
. خااۆ ئەگەر دەزگااایەکی دە بلیااۆن باایاردە هەیەر لێراادەدایەوە. ئاااخ

کۆمریوتەری گەورەشات لەبەر دەسات دابا ا ئەوا هێشاتا پێویساتت 
بە هەفاااتەیەی دەبااا  تاااا ئەو ژماااارەیە دەدۆزیاااتەوە و کاااۆدەکەی 
دەشاارێنی. "جەنااابی بەڕێااوبەرا بەهااۆی ئەم بااارودۆخەی تووشاامان 

 هاتووەا ترایە یارمەتیمان بدە."
م. هەر بەڕاستیش هیچ  پێناکر . مەممیلەکان "داوای لێبوردن دەکە -

بە خۆیاااااان و بە شاااااێوەیەکی ئاسایشااااارارێزیانە ئەو دە ژماااااارەیە 
هەڵاااااادەبیێرنا ئەو ژمااااااارەیەش تەنیااااااا الی  مەمماااااایلەکە و الی 
کۆمریاااااااااااوتەرەکە هەیەا کە بیناساااااااااااێتەوە. ئەوەش ڕێگاااااااااااایەکی 
ئاسایشاارارێزانەی نەناسااراوانەیە. ئەمەش بااۆ کارمەناادەکانی ئااێمە 

 گایەکی سەالمەتیانەیە."ڕێ
سۆفی لێی تێگەیشات. کۆگاا متمانەدارەکاانیش هەماان ڕێگاا پەیاڕەو 
دەکەن. کارمەناادەکانیش کلیلاای دەخیلەکەیااان ال نیاایە. هەڵاابەتە ئەم 
بااااانرەش دیااااارە نەیوسااااتوە ژیااااانی کارمەناااادەکانی بخاااااتە ژێاااار 
مەترسااییەوەا بااۆیە ژمارەکااانی نااازاننا بااۆئەوەی بە هااۆی زانیناای 

 ەوە بە بارمتە نەگیرێن.ژمارەکان
سۆفی لەتەنیشت النگدن دانیشتا سەیری کلیلەکەی دەکاردا پاشاان  -

چاوی بۆ ڤێرن  هەڵبڕی. "ئایا هیچ بیرۆکەیەکت هەیە ئاخۆ بااپیرەم 
 چی لەنێو ئەو سندوو ەدا داناب ؟"

"نەخێر بەهیچ شێوەیەی. هەر بۆیەشە ناوی باانری ئاسایشارارێز و  -
 متمانەدارە".

 ا" سۆفی زیاتر فشاری خستە سەر کابراا "کاتی ئێمە "جەنابی ڤێرن -
زۆر کااورتەا بااۆیە ڕاستەوڕاساات بااۆ شااتەکان دەچاا ." ئیاادی کلاایلە 
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ئااااڵتوونییەکەی  وەرگێاااڕا و ماااۆر و نیشاااانەی دەساااتەی برایەتااای 
 نیشانەی  کابرایەکە دا. "ئایا ئەمە هیچ واتایەی بۆ تۆ دەگەیەن ؟"

ساەر کلایلەکەی کاردا  ڤێرن  سەیرێری گاوڵە شالێرەکە و ماۆرەکەی
 بەنم هیچ هەستوسۆزێری بەرامبەر دەرنەبڕی.

نەخێاااارا بەنم زۆر لە مەممیلەکانمااااان  کلیلەکانیااااان بە نیشااااانە و  -
 لۆگۆی  کۆمرانیا یان پیتی کورترراوەی ناوەکانیان دەنەخشێنن."

سااۆفی ئاااهێری هەڵرێشاااا هێشااتا هەر بە وریااایی لە کااابرا ڕامااابوو.  -
کاااۆمەڵگەیەکی نیێنیااایە بە نااااوی مریااادانی "ئەم مۆرەیاااانا ماااۆری 

 سایۆن."
دیسان ڤێرن  کاردانەوەیەکی نەبوو. "من هیچ لەو باارەیەوە ناازان .  -

باااااپیرەت برادەرێاااا  بااااووا ئااااێمە هەر دەربااااارەی کاروبارەکااااان 
دەدوایاان." پیاااوەکە دەسااتی بااۆ بۆینباااخەکەی خااۆی باارد و ڕاسااتی 

 کردەوەا ئێستا بە گرژی پێوە دیار بوو.
ی ڤێرنا ا" ساۆفی بەفشارخستنەساەرەوەا زیااتر پێای لەساەر "جەناب -

داگاارتا "ئەمشااەو باااپیرەم بااانگی کااردم و پێیگااوت ا ئەو و ماان لە 
مەترسیداین. ئەو پێیڕاگەیاندما کە شتێری بۆم داناوە. ئەو ئەم کلیلە 
باااانرییەی پێااادام. ئێساااتاش ئەو ماااردووە. هەرشاااتێ  تاااۆ لەباااارەی 

 ئەوەوە پێ  بڵێیا یارمەتیدەرە."
ڤێرن  ئارە ەی کارد. "ئاێمە دەبا  لەم  تەالرەیە دەربچاین. دەترسا   -

بەم زووانە پۆلیس بگات . پاسەوانەکەم بە ئەرکی زانیاوە زەنا  باۆ 
 ئینتەرپۆ  لێبدا."

ساۆفیش بە ەد ئەو ترسااابوو. یەی  سااەی دیارەی مااابوو. "باااپیرەم   -
گااوتی پێویسااتە ڕاسااتی ماڵباااتەکەم پێبڵاا . ئایااا ئەمە بااۆ تااۆ هاایچ 

 ەیەن ؟"دەگ
"خاااتوونا کااات  تااۆ هێشااتا بچااووی بااوویا خێاازانەکە بە ڕووداوی  -

تڕومبێل سەریان نایەوە. بەداخەوە. من دەزانا  بااپیرەت تاۆی زۆر 
خۆشدەویسااات. ئەو چەناااد جارێااا  باااۆی دەربڕیاااوما چەناااد داخ و 

 کەسەری بۆ ئەو ناتەباییەی نێوانتان هەبوو."
 سۆفی دڵنیا نەبوو چۆن وەنمی بداتەوە.
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دنیش پرساای؛ "ئایااا ناااواخنی سااندوو ەکە هاایچ پەیوناادیێری بە النگاا -
 سانگریالەوە هەیە؟"

ڤێرنااا  نیگاااایەکی نامۆیاااانەی تێباااڕی. "مااان ناااازان  تاااۆ باسااای چااای  -
دەکەی." ئیدی هەر لەو کاتدا زەنگی مۆباایلەکەی لێادراا دەساتی باۆ 
بەرپشااتی باارد و تەلەفااۆنەکەی دەرهێنااا. "بەڵاا " بااۆ ساااتێ  گااوێی 

سااەر ڕووخساریشاای تااێرەڵ لە سەرسااوڕمان و  گاارتا دەربڕیناای 
پەژارەیاای بااوو. "پااۆلیس؟ وا بەخێرایاای؟" دەسااتی بە نەفرەتباراناادن 
کااااردا ئینڵااااا بە فەرەنساااای هەنااااد  ڕێنمااااایی لە تەلەفااااۆنەکە دان. 

 گوتیشی چەند چرکەیەکی دیرە دەگاتە هۆڵەکەی پێشوازی.
زۆر  تەلەفۆنەکەی دانایەوەا ئینڵا ڕووی لە سۆفی کردەوە. "پۆلیس -

 خێرا دەستبەکار بووە. لەو کاتەی  سەدەکەین ئەوان دەگەنە ج ."
سۆفیش نیازی نەبوو بە دەستی بەتاڵ لە بانرەکەدا بچێاتە دەرەوە.  -

"پێیااان بڵاا  کەوا ئااێمە هاااتین و ڕۆیشااتین. ئەگەر ئەوان ویسااتیان 
بااانرەکە برشاارننا داوای مۆڵەتنامەیااان لێاابرە. ئەمەش هەنااد  کااات 

 دەگێڕێتەوە."
ێبگرەا" ڤێرناا  وای بە سااۆفی گااوتا "ژای باارادەری ماان بااووا "گااو -

بانری منیش پێویستی بەو جۆرە فشاارە نیایەا باۆیە لەبەر ئەو دوو 
هۆکاااارەا نیاااازم نیااایە ڕێگاااای ئەو گااارتنە لەنێاااو بانرەکەمااادا بااادەم. 
خااولەکێر  باادەر  ئاااخۆ باازان  چاای  پێاادەکر  تااا باا  ئەوەی پااێش 

بەدەر لەوە ناااتوان  زیاااتر خااۆم بزاناادر  لە بااانرەکە بتااانبەمە دەر. 
لەوکاااارە هەڵقاااورتێن ." ئیااادی کاااابرا هەڵساااا و بەلەز بەرەو دەرگاااا 
 ڕۆیشت. "لێرە بمێننەوە. هەندێ  شت ڕێ  دەخەم و دەگەڕێمەوە."

"بەنم سااندوو ی راساارێردراوەکەا" سااۆفی وای پێیڕاگەیانااد. "ئاااخر  -
 خۆ ناب  وا جێی بێلێن."

وای پێگااوت و خێاارا لە دەرگەکە  "بااۆ ئەمە هاایچ  پێناااکر ا" ڤێرناا  -
 چووە دەر. "بەداخەوە."

سۆفی دوای ئەو هێشتا هەر لێیڕامابووا مەراق مابوو ئااخۆ ژماارە 
حیسااااابییەکە لەنێااااو چ نااااامەیەی لەو نااااامە باااا  ژمااااارانەی ئەودا 
شاردرابێتەوەا کە لەمااوەی ئەو هەماوو سااننەدا باۆی نااردوون و 

 ە.تا ئێستاش هەر بەنەکراوەیی ماونەتەو
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ئەوکااات و لەپڕێراادا النگاادن هەڵساااا سااۆفیش بە چاااوەڕواننەکراوی 
 تیشرێری لەنێو گلێنەی چاوەکانیدا بەدی کرد.

 "ڕۆبەرت؟ ئەوە چییە پێدەکەنی." -
 بوو؟ 156"باپیرەت پیاوێری بنەپیتۆڵ -
 "ببوورە؟" -
 "دە ژمارەکە؟" -

 سۆفی هیچی لە هزردا نەبووا ئاخۆ باسی چی دەکا.
ن وایگاااااوت و خەنااااادەکەش هەماااااوو "ژماااااارە حیساااااابەکەا" النگاااااد -

دەمووچاااوی داگرتبااوو. "زۆر دڵنیااام کە ئەو ژمارەکەشاای لە دوای 
 خۆی بۆ بەجێییشتووی."

 "لە کو ؟" -
النگااادن ئەو پاااارچە کااااغەزە پرێنتراااراوەی وێااانەی ساااەر شاااانۆی 
تاااوانەکەی لەبەرکە دەرهێنااا و لەسااەر مێاازی  اااوەخواردنەوەکەی 

ەمین دێڕەکەی بخوێنێتەوە دانا. سۆفی هەر ئەوەندەی دەویست یەک
 تا بزان  النگدن ڕاست بۆی چووە.

 
13-3-2-21-1-1-8-5 
O, Draconian devil! 

Oh, Lame Saint! 
P.S Find Robert Langdon 

 
 
 

 ٤٤بەندی 
 

سااۆفی گااوتی "دە ژمااارە." کە لە ژمارەکەشاای دەکااۆڵیەوە هەسااتی  -
 مەتەڵیەڵیێنان  ختووکەی دەدا.

13-3-2-21-1-1-8-5 
 ەم ژمارە حیسابییەی لەسەر ناوکەوەکە نوسیبوو!باپیرە ئ

                                                           
156

 بنەپتۆڵ: زۆر لێزان و مەعالن.  
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کاااااتێریش بااااۆ یەکەمڵااااارا سااااۆفی ژمااااارە ڕیزبەناااادییە بەدوایاااای 
یەکااداهاتووەکەی فیبۆناااچی  لەسااەر ناااوکەوە تااایبەتیەکەی مااۆزەی 
لااۆڤەر بیناایا وای بۆچااووا تەنیااا بااۆ ئەوە نووسااراب  کە  هااۆبەی 

پێڕابگاا.  کۆدەشرێن تێوە بگل  و لەڕێی ئەوانیشەوە ساۆفی دەساتی
پاشان بۆ سۆفی دەرکەوتا ژماارەکە کاۆدی کارانەوەی ڕساتەکانی 

ئیااااادی ئەو ژماااااارەیە کە لە ڕیزبەنااااادی خاااااۆی دوای خاااااۆیەتیا 
. هەنووکەش هەر بە ڕاستی ئەوق مااا ترازێندراوەا ژمارە مەتەڵێرە

ئااااخر ئەم ڕیزبەنااادییە ژماااارەیەا چ واتاااایەکی ڕاساااتە ینە دەدا. ئەو 
کاااردنەوەی  ساااندوو ە ڕاسااارێدراوە  ژماااارەیە دوایاااین کلااایلە باااۆ
 تەلیسماوییەکەی باپیرەی.

"ئەو مامۆستایەکی دووجار دەرکرێرردن بووا" ساۆفی وای گاوت و  -
ئاوڕیشاای لە النگاادن دایەوە. "ئەو هەمااو شااتێری خۆشدەویساات کە 

 واتایەکی خۆی لەبن هەبووایە. کۆد لەناو کۆددا."
کەی ال ئیاااادی النگاااادن بەرەو الی تااااابلۆ نزیاااا  پشااااتێنە خشااااۆکە

دیاااوارەکە ڕۆیشااات. ساااۆفیش الپەڕە پرێنتراااراوەکەی هەڵگااارت و 
 بەرەو ئەو  چوو. 

تااااابلۆکە وەی هەر کیبااااۆردی بانرێاااا  وابااااوو. شاشااااەکە هێمااااای 
بانرەکەی لەسەر بوو. لە تەنیشتیشادا کاونێری سێگۆشاەیی هەباوو. 
سااۆفی هاایچ نەوەسااتاا یەکسااەر کلاایلە ئاااڵتوونیەکەی دەسااتی تاا  

 ئاخنی.
 ەکە هەڵبوو.دەستبەج  شاش
 ژمارە حیساب

 ئاماژەکە هەر هەڵدەبوو دەکوژایەوە. چاوەڕێرردنا
. سۆفی دە ژمارەکەی سەر پارچە کاغەزە پرێنترراوەکەی دە ژمارە

 خوێندنەوەا النگدنیش لەسەر شاشەکە تایری دەکرد.
کاتێریش گەیشتە دوا دەیەمین ژمارەکەا شاشەکە خۆی نوێرردەوە. 

 157اتە ساەر شاشاەکەا ساەرتۆپەکەیانپەیامێ  بە چەندین زماان ها
 بە زمانی ئینگلیزی بوو.

 ئاگاداری
                                                           

157
 سەرتۆپ: یەکەمی لیست.  
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ترااایەا بەرلەوەی دوگاامەی ئینااتەر دابگااریا بە دروسااتی بە ژمااارە 
حیسااااابەکەتدا بچااااۆرەوەا خااااۆ ئەگەر کۆمریااااوتەرەکە ژمااااارەکەت 
نەناسێتەوە. ئەوا سیستمەکە واڕێ  خراوەا ئۆتۆماتیریانە دادەخر  

 .و دەکوژێتەوە
بڕیاااردەرانەا" سااۆفی وایگااوت و بڕۆکانیشاای تێاا  نااان. "دوا کاااری  -

"ساااەیرکە هەر تەنیاااا  یەی دەرفەتااات هەیە." ساااتاندەرانە دەزگاااای 
بانرەکان بۆ پارەدەرهێنانا لەکاتێرادا کاارتەکەت بخەیاتە نااو درزی 
دەزگاااااکەوە ساااا  دەرفەتاااات دەداتاااا ا بەر لەوەی هەڵەی جاااااری 

لاااا  ئەمە  چااااوارەم باااارەی و بە تەواوی کااااارتەکەت  ااااووت باااادا.
 دەزگایەکی ئاسایی نییە و تەنیا یەی تاکە دەرفەتت لەپێشدایە. 

"پێدەچ  ژمارەکە ڕاسات با ا" النگادن بە پشتڕاساترردنەوە وای بە  -
سااۆفی گااوتا بە وریاییشااەوە ژمااارە لێاادراوەکەی سااەر شاشااەی 
لەگەڵ ئەو پارچە کاغەزە پرێنتراراوەی بەردەمای بەراورد کاردەوە. 

 ەی ئینتەر دابگر . "دەی لێیدە."ئەو مەبەستی بوو دوگم
سۆفی پەنڵەی شایەتمانی بەرەو دوگمەکە بردا بەنم دوودڵ باووا 

 لەنیوەی ڕ  گەڕاندییەوەا هەستێری سەیری بۆهات.
"دەی کاارتە لەسااەر دوگاامەکە باارەا" النگاادن بە سااووربوونەوە وای  -

 پێگوت. "هەربینا ڤێرن  گەڕایەوە."
ۆی کێشایەوە. "ئەمە ژماارە "نەخێر." سۆفی وایگوت و  امرەکەی خ -

 حیسابە ڕاست و دروستەکە نییە."
 "هەڵبەتە خۆیەتی! دە ژمارە. باشە دەب  چیدیرە ب ؟" -
 "ئەم ژمارەیان زۆر گۆترەکارییانەیە." -

؟ النگدن نەیدەتوانی زیااتر لە گەڵای نااکۆی با . زۆر گۆترەکارییانە
کەیان هەر بانرێك وا ئامۆژگاری مەممیلەکانی دەکاا کە ژمارە کۆدە

بە شااااێوەیەکی گااااۆترە هەڵبیێاااارنا بااااۆ ئەوەی کەی هەڵینەهێناااا . 
هەڵااابەتە هاموشاااۆکەرانی ئێااارەش هەروا ئامۆژگااااری کاااراونا کە 

 ژمارە کۆدەکەیان گۆترەییانە هەڵبیێرن.
سۆفی هەموو ژمارە تایررراوەکانی سەر شاشەکەی ڕەش کاردەوە 
ە و سااەری بااۆ النگاادن هەڵبااڕیا نیگاکەشاای متمااانەبەخۆبوونی پێااو

دیاااااربوو. "ئەوە زۆر ڕێرەوتااااانەیە کە ئەم ژمااااارەیە  گااااۆترەییەیە 
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ڕیزبەناااادییە یەی بەدوای یەی هاااااتووەکەی فیبۆناااااچی پاااا  ڕێاااا  
 بخرێتەوە."

النگااادن پەی بەوە باااردا کە ساااۆفی ڕاسااات دەکاااا. پێشاااتر ساااۆفی 
ژمارەکەی بە پێی ڕیزبەندییەکەی فیبۆناچی رێرخساتبووەوە. باشاە 

   ئەوەش برا؟سەیر لەچی دایە گەر بتوان
ساااۆفی دیساااان دەساااتی باااۆ کیباااۆردی ساااەر شاشاااەکە باااردەوەا 
ئەمڵااااارە ژمااااارەیەکی جیاااااوازی لێااااداا هەمووشاااای بە گااااوێرەی 
یااااادەوەرییەکەی بااااوو. "لەوەش زیاااااترا بە مەشااااقی باااااپیرەم بااااۆ 
هێمااازانی و کۆدەکااانا پێاادەچیی ئەو ژمااارە حیسااابێری داناااب  کە 

انی لەبەری برااا." ئیاادی واتااایەکی بااۆ ئەو هەباا ا شااتێ  کە بە ئاساا
سۆفی لە تایررردنی ژمارەکان بووەوە و بە خەندەوەش بە النگدنی 

 گوت؛ "شتێ  وادیارە گۆترەکارییانەیە... بەنم واش نییە."
 النگدنیش سەیری سەر شاشەکەی کرد.

 
 ژمارەی حیساب
1123581321 

ساااتێری پێچااووا لاا  کااات  النگاادن سااەیری  ژمااارەکەی کااردا زاناای 
 ت دەکا.سۆفی ڕاس

 ڕیزبەندییە دروستەکەی فیبۆناچی.
1-1-2-3-5-8-13-21 

کاتێاا  ڕیزبەناادییەکەی فیبۆناااچی دەبێااتە شااتێری دە ژمااارەییا بە 
.  بااۆ لەبەر کااردنیش ئاسااانە پێشاادەچ  کااردەوە هەر ناناساارێتەوە
. کۆدێری دە ژمارەیی نایاب کە سانیێر ژمارەیەکی گۆترەکارانە ب 

ەوەش زیاترا ئەمەش شیدەکاتەوە کە هەرگیز فەرامۆشی نەدەکرد. ل
بااااۆچی ئەو ژمااااارەیەکی لەسااااەر ناااااوکەوەکەی مااااۆزەی لااااۆڤەر 
 نوسییبوو تا ڕیربخرێنەوە و ڕیزبەندییە ناودارەکەی لێرێربیێندر . 
 سۆفی خۆی نەوی کرد و کرتەی لەسەر دوگمەی ئینتەرەوە هێنا.

 هیچ شتێ  نە ەوما. 
 پێبرر . بەالی کەمییەوە شتێری وا ڕووی نەدا هەستی
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لەهەمااااان کاتااااداا لەخااااوارەوەی ئەوانا لە ژێرزەمیناااای بااااانرەکەداا 
ڕۆبۆتێاا  کەوتە جااووڵە. ڕۆبااۆتەکە لەو چەنگاااڵەی لە بنماایچەکەوە 
چەساااپ کراباااوو تااارازاا چەنگااااڵەکە بەرەو ئەوە دەگەڕا کە کااااری 
گونڵاااوی خااۆی برااا. لەسااەر چیمەنتااۆکەی ژێاار خااۆیەوەا سااەدان 

ێری  ەبە دانادرابوو... هەروەی ئەوەی   ەفەزی پنستیری لەنێو تاۆڕ
 چەند گۆڕێری بچرۆالنە لەژێر سارداودا داندرابن. 

چەنگاڵەکە بە زیڕەیەکەوە شوێنی دروستی خۆی لەسەر زەمیانەکە 
گاارتا چەنگاااڵەکە شااۆڕبووە خااوار ا چاااوێری ئەلەکترۆناای کااۆدە 
شااریتەکەی سااەر سااندوو ەکەی خوێناادەوە. ئەوساااا بە دە اااودەق 

ۆمریااوتەرەکەا چەنگاااڵی لە سااندوو ە  وڕسااەکە گیاار ناسااینەوەی ک
بوو و  ەفەزەکەی بە شێوەیەکی شا ووڵی هەڵگرت. ئامێری دیرەی 
لەگەڵ کەوتاانە کااارا ئیاادی چەنگاااڵەکە سااندوو ەکەی  لەالوە دانااا و 

 خستییە سەر پشتێنە  ایشە خۆبزوێنەکە.
ئینڵااا بە هێواشاایا باساارەکە دانەویەوە سااەر  ەفەزەکە و ڕایرێشااا 

 اوە.دو
کاااتێریش باساارەکە کاااری خااۆی کااردا  پشااتێنە  ایشاارەکە کەوتە 

 گەڕ...
لە نیاااۆمی سەرەوەشااادا ساااۆفی و النگااادن کااااتی بینیاااان پشاااتێنە 
 ایشااەکە دەجااووڵ ا ئاهێریااان هاااتەوە بەر. لەو  لەپاااڵ پشااتێنەکە 
وەسااتانا هەسااتیان کاارد کە دوو گەشااتیاری شااەکەت و ماناادوونا 

 ەن و ناشزانن چی تێدایە.چاوەڕێی جانتای تەلیسماوی دەک
ئیاادی پشااتێنەکە لە الی ڕاسااتەوە بەنێااو کەلێاانە تەساارەکەدا و بەباان 
دەرگە الکیشااەییەکەدا هاااتە نێااو ژوورەکە. دەرگە ئاساانینەکە لەبااار 
یەی تااارازاا ساااندوو ە پنساااتیرێری گەورە بەدەرکەوتا ساااندوو ە 
لەسااەر پشااتێنە  ایشااەکە  بااوو. سااندوو ەکە ڕەش بااووا پنسااتیری 

راوی  ااوڕی بااووا لەوە  ەبەتاار بااوو کە ڕەچاااو دەکاارا. وەی کااوت
سندوو ێری ئاژەڵ گواستنەوەی نێو فڕۆکە دەچاووا بەنم ئەوەباوو 

  ەفەزەکە هیچ کونێری تێدا نەبوو.
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کات  سندوو ەکە گەیشتە بەردەمیانا ئۆتۆماتیریانە وەساتا. النگادن 
و سااااااۆفیش لەو  بەباااااا  دەنگاااااای وەسااااااتابوونا لە سااااااندوو ە 

 یەکە ڕامابوون. تەلیسماو
وەی هەموو شتێری دەربارەی ئەم بانرەا  ەفەزەکە شتێری ناو  و 
هاوچەرخانە بووا کارتێری کۆدەداری لەسەرەوە هەبووا دەسرێری 
 وڕسیشی پێوە بوو. سۆفی پێیوابوو ئەمە لە سندوو ی زەبەالحان 

 دەچ .
باااا  ئەوەی کاااااتی پێااااوە برااااوژنا سااااۆفی  دوو ئەڵقەکااااانی سااااەر 

دنەوە. ئینڵاااا ساااەیرێری النگااادنی کااارد. بە یەکەوە   ەفەزەکەی کااار
ساااندوو ەکەی نێوایاااان هەڵگااارت و  ەفەزەکەیاااان لەشاااوێنی خاااۆی 

 لەسەر پشتێنەکە دانایەوە.
 هەنگاوێ  لێی چوونە پێشا سەیری نێو  ەفەزەکەیان کرد.

لە نیگای یەکەمداا سۆفی وایزانی  ەفەزەکە بە تاڵ و حەتااڵە. ئینڵاا 
ە لە بنەبااانێی  ەفەزەکەدا بااوو. یەی تاااکە شااتێری بەدی کاارد. شااتەک

 شت بوو.
شااااتەکە سااااندوو ێری داریاااان بە ەد سااااندوو ی پێاڵوێاااا  دەبااااووا 
ئەنڵااامەی ڕازاوەشاای هەبااوون. دارەکە  خەنەییەکاای تااۆخ بااووا کە 

ا سااۆفی لێیتێگەیشاات. ئاااخر ئەوە داری گوڵگااوڵیگاار  گاار  بااوو. 
نادرابوو. هەڵرە 158دارە خۆشەویستەکەی باپیرەی بوو. بە گوڵەڕەز

ساااۆفی و النگااادن نیگاااایەکی سەرساااامانەیان لەیەی باااڕی. ساااۆفی 
 دانەویەوە دەستی دایە سندوو ەکە و هێنایە دەر.

 !ئای خوایەا چەند  وڕسە
بە وریاااییەوە سااندوو ەکەی هێنااا و لەسااەر مێاازەکەی دانااا. النگاادن 
لەپااااڵ ساااۆفی وەساااتا باااووا هەردووکیاااان ساااەیری ئەو گەنڵیااانە 

 کە  باپیرەی بۆی بەجێیێشتبوو. بچرۆالنەکەیان کردا
النگادن بەسەرسااوڕماوییەوە سااەیری دارەکەی دەکاردا چااۆن گااوڵە 
ڕەزێراااای پێاااانج پەڕەیاااای لەسااااەر هەڵرەناااادراوە. ئەو ئەم جااااۆرە 
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گوڵەڕەزەی زۆر جاری دیرە بینیوە. "ئەم  گوڵە باخە پێانج پەڕەیەا" 
 بەسرتەیەکەوە بە سۆفی گوتا "هیمای مریدەکانە بۆ جامی پیرۆز."
سااۆفیش ئاااوڕی دایەوە لە النگاادن ڕامااا. النگاادن دەیبیناای کە بیاار 
لەچااای دەکااااتەوەا ئااااخر خۆیشااای هەماااان بیرکاااردنەوەی هەباااوو. 
مەوداکاااانی ساااندوو ەکەا  وڕسااااییەی نااااواخنەکەیا لەگەڵ هێماااای 
مریاااادانی سااااایۆن بااااۆ جااااامەکە  هەمااااووی  بااااۆ ئەوە دەچاااانا کە 

میساااا لەنێاااو جاااامەکەی بەرەنڵاااامێری دەرکرێنەکراویاااان بااادات . 
. دیساااان النگااادن بەخاااۆی گاااوتەوەا کە ئەمە ساااندوو ێری دارینااادا

 ئەستەمە.
" ەبارەکەی زۆر فیتەا" سۆفیش بە چرپەوە بە النگدنی گوتەوە. "باۆ  -

 ئەوەی پەرداخەکەی.... تێدا هەڵبگیر ."
 .ناکر  شتەکە پەرداخێ  ب 

سۆفی لەسەر مێازەکەا ساندوو ەکەی بۆخاۆ کاێش کاردا ئاماادەبوو 
ەوە. کاات  ساۆفی شاتەکەی جووننادا شاتێری ناچااوەڕوانرراو بیرات

  ەوما. سندوو ەکە دەنگێری سەیری لێوەهات. 
 ؟شلەیەکی لەنێودایەالنگدن زۆر پێی سەیر بوو. 

سۆفیش بەهەمان شاێوە حەپەساا. "ئەر  تاۆش بە دروساتی گوێات 
 لێبوو...؟"

 النگدن سەری بۆلە اند و گوتیا "شلە."
بەهێواشی تۆڕەکەی کردەوە و سەرەکەی سۆفی دەستی بۆ برد و 

 لەسەر البرد.
ئەو شااتەی لەنێااو سااندوو ەکەدا بااووا وەی هاایچ شااتێ  نەبااوو کە 
النگدن هەرگیز بینیبێتی. لەگەڵ ئەوەشدا یەی شت باۆ ئەوان ڕوون 
و ئاشااررا بااوو. ئەم شااتەی نێااو سااندوو ە داریاانەکە بە دڵنیاااییەوە 

 جامەکەی میسا نەبوو.
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 ٤٥بەندی 
 

"پۆلیس شە امەکەی  داخستووەا" ئەندر  ڤێرنا  باوو وای گاوت و  -
بەدەم  سەشاااااااااااەوە بەرەو ژووری چااااااااااااوەڕوانی ڕۆیشااااااااااات. 
"دەربااااازکردنی ئێااااوە لەم شااااوێنەدا  ئاسااااتەن  بااااووە." کاااااتێریش 
دەرگای لەپشت خۆی پێوەدا و لە مێزەکە نزی  باووەوەا چااوی بە 

تێنە خاۆبزوێنەکە کەوتا سندوو ە  وڕساە پنساتیرییرەی ساەر پشا
ئاااای خاااودایە! ئەوانە ژماااارە حیساااابەکەی لەجێااای خاااۆی وەساااتا. 

 ؟  سانیێریان بەدەست خست
سۆفی و النگدن الی مێزەکە بوونا سەریان بەسەر  ئەو سندوو ە 
گەنڵیاااانە داریاااانەکەدا گرتبااااوو. دەسااااتبەجێش سااااۆفی سااااەرەکەی 
  داخساااتەوە چاوەکاااانی هەڵباااڕین و گاااوتی؛ "هەرچۆنێااا  بااا  ئاااێمە

 ژمارە حیسابییەکەمان  لەال بوو."
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ڤێرن  لەبارێردا نەبوو  ساەی باۆ برار . ئااخر ئەمە هەماوو شاتێ  
دەگۆڕ . ئیدی بە ڕێزەوە  نیگای چاوەکانی لەسەر سندوو ە البرد 

ماان دەباا  ئەوانە لە و هەوڵیاادا بچێااتە سااەر هەنگاااوی داهاااتووی. 
گاااای بەنم بە هاااۆی ئەوەی پاااۆلیس ڕیباااانرەکەدا دەربااااز بااارەم! 

بەردەمااای بانرەکەیاااان گرتباااووا ڤێرنااا  تەنیاااا بیاااری باااۆیەی ڕێگاااا 
دەچوو. " خاتوو سۆفیا ئەگەر بتوان  ئێوە بە سەالمەتی لە نێو ئەم 
بانرەدا دەرباز برەما ئایا گەنڵینەکەتان لەگەڵ خۆتاندا دەیابەن یاان 
دەیگەڕێننەوە نێو ساندوو ی ڕاسارێردراوەکان و باۆ ژێار زەمیانەکە 

 بنێردرێتەوە؟"
ساااۆفی چااااوێری لە النگااادن کاااردا پاشاااان گەڕایەوە ساااەر ڤێرنااا .  -

 "پێوستمان بە شتەکە دەب  لەگەڵمان ب ."
ڤێرناااۆت ساااەرێری باااۆ لە اناااد. "زۆرباشاااە. کەواتە ئەگەر شاااتەکە  -

هەرچیێ  ب ا پێمباشە کات  لە داننەکە دەردەچین لە چااکەتەکەتی 
 وەربرێچی تا کەی نەیبین ."
ندا ڤێرن  خێرا  بۆ الی پشتێنە چەرمینە کە النگدن چاکەتەکەی داکە

خااااۆبزوێنەکە ڕۆیشااااتا ئیاااادی  ەفەزە بەتاااااڵەکەی داخسااااتەوە و 
ژمااااارەیەکی ئاسااااانی لەسااااەر شاشااااەکە لێااااداا ئیاااادی پشااااتێنەکە 
جاااوونیەوەا  ەفەزەکەی باااۆ نێاااو ژێااار زەمیااانەکە باااردەوە. ڤێرنااا  
دەستی دایە کلیلە ئاڵتوونییەکە و خستیە کونە سێگۆشەییەکەا ئینڵا 

 دایەوە دەستی سۆفی.
 "ترایە بەم ڕێگایەداا خێراکەن." -

کااااتێریش گەیشاااتنە پشاااتەوەا شاااوێنی باااارکردنی باااانرەکەا ڤێرنااا  
فنشنیتی تڕومبێلەکانی پۆلیس لە گەراجی ژێرزەمینەکەوە دەبینی. 

تاۆ بڵێای ئیدی لەشوێنی خۆی گرژ بوو. پێدەچی ئەوێشیان گرتبا . 
 لە شوێنی خۆی ئارە ەی کرد. ؟بە ڕاستی بتوان   لێیان دەرباز بب 

ڤێرن  ئاماژەی بۆ یەک  لە تڕومبێلە باربەرە بچووکە زرێرۆشەکان 
کرد. هەڵبەتە کاری گواستنەوەی کەلاوپە پێسارێردراوەکان یەکا  لە 

 خزمەتگوزارییەکانی بانری زیورخ بۆ کەلوپەلی ڕاسراردە بوو.
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"دەی ساااواری شاااوێنی باااارەکە بااانا" لەگەڵ ئەم  سانەشااای دەرگاااا  -
وڕسە ئاسنینەکەی پشتەوەی کردەوەا ئاماژەی بەسندوو ە گەورە  

 ئاسنینەکە کرد کە لێی دابنیشن. "من  هەر ئێستا دەگەڕێمەوە."
کاااتێریش سااۆفی و النگاادن لاا  وەسااەر پشااتە تااڕومبێلە تااایبەتی بە 
بااااااری ئاسایشااااارارێزی باااااانرەکە کەوتااااانا ڤێرنااااا  خێااااارا بەرەو 

ومبێلەکەی هێنااااا نووساااینگەی باااارکردنەکە ڕۆیشاااتا ساااویچی تاااڕ
جلێراای یەکرۆشاای شااوفێرانە و شااەپقەیەکی لەو  هەڵگاارت. ئیاادی 
 اتەکە و بۆینباخەکەی لەبەر خۆی داکەند و جلی شوفێرانەی کردە 
بەرا چاااکەتەکە یەکرۆشاایەکەی لەسااەر دەبەر کاارد. ئینڵااا  شااتێری 
بەرکەداریشی لەبن چااکەتەکەی لەبەر کاردا لە ڕێای دەرچوونیشادا 

ەی شاااوفێرەکان بااارد و خساااتیە بەرپشاااتی و دەساااتی باااۆ دەماااانچ
چاکەتە یەکرۆشییەکەی بەسەر دادایەوە. گەڕایەوە الی تاڕومبێلەکەا 
ڤێرن  شەپقەکەی هەند  دانەواند و لە سۆفی و النگدن ڕاماا کە لە 
نێااااو سااااندوو ە گەورەکەی باااااری پشااااتەوەی تااااڕومبێلە بەتاااااڵەکە 

 دانیشتبوون.
ن  وای پێگوتن و دەساتی باۆ "ئێوە ئەوەتان دەو  دایبگرسین ا" ڤێر -

سااویڵێری ناااوەوە بااردو گڵۆپێاا  بە کاازی لەبنمیچاای تااڕومبێلەکە 
هەڵبوو. "باشتر وایە تا لە دەرگاکە دەچیانە دەرەوە ئێاوە با  دەنا  

 و هەستوخوست لێی دابنیشن."
ساااۆفی و النگااادن لەساااەر باااۆدیە ئاسااانینەکەی پشاااتی تاااڕومبێلەکە 

لە چااااااکەتەکەی  دانیشاااااتن. النگااااادن ساااااندوو ە گەنڵیااااانەکەی کە
وەرپێڵرابااووا تونااد لەباااوەش گرتبااوو. دەرگااا  وڕسااە ئاساانیەکە 
خڕەی لێوە هات و پێاوە دراا ڤێرنا  ئەوانای لە پشات تاڕومبێلەکەدا 
حەشار دا. ئینڵا خۆی فڕێدایە پشت سوکانەکە و سویچی تێباادا و 

 کەوتە جووڵە.
کاااتێریش تااڕومبێلە زرێرۆشئاساااکە بەسااەر کۆساارەکان بااۆ دەرەوە 

ردەکەوتا ڤێرن  هەستی کرد بن شەپقەکەی ئاارە ەی کاردووە. سە
بینی لە درەوە ژماارەیەکی زۆر الیتای تڕومبێال هەنا زیااتر لەوەی 
چاااوەڕوانی دەکاارد. کاااتێریش تااڕومبێلەکە لە کۆساارەکە دەرچااووا 
دەرگاااکەی پێشااەوە لەبەردەماای کاارایەوە تااا پێێاادا تێاارەڕی. ڤێرناا  
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تاا  ااپییەکەی پشاتەوەی  هەند  لێای چاووە پاێش و چااوەڕێی کارد
دادەخاااارێتەوەا ئینڵااااا باااازووت تااااا گەیشااااتە سااااەر خاااااڵە تیشاااارە 
وروژێاااانەرەکەی پێشااااەوە. ئیاااادی دەرگەی دووەماااایش کاااارایەوەا 

 دەروازەکەی ل  بەدەرکەوت.
 

 لە چاوەڕوانی ئەوەی تڕومبێلی پۆلیس دەروازەکەی گرتب .
 

 ڤێرن  دەستێری بە برۆی داهێنا و ل  چووە پێش. 
درێاایی ڕە ەڵە هەر چەنااد مەترێاا  لەوێااوە بە دەساات ئەفسااەرێری 

ئامااااژەی وەساااتانی باااۆ کااارد. چاااوار تڕومبێلااای پۆلیسااای گەڕۆی 
 ئەوێیان گرتبوو.

ڤێاارنێش وەسااتاا زیاااتریش شااەپقە شااوفێریێتیەکەی هێنااایە خااوارا 
سااایمای دەمووچااااوی باااۆ سااایمایەکی هاااینی و مڕوماااۆن گاااۆڕی. 

ە سااااەیری لەپشاااات سااااووکانەکە ڕەق وەسااااتا. دەرگەکەی کااااردەو
 بیچمی ئەفسەرەکەی کرد رەنگی بزڕکابوو. 

"خێرەا چی ڕوویداوە؟" ڤیرن  ئەم  سەیەی بە فەرەنسیێری شێوەی  -
 ڕەق و زبر لە ئەفسەرەکە پرسی.

"مان جیااروم کااۆللێ ا" ئاااژانەکەش وای پێگااوتەوە. "منزماای پۆلیساای  -
دادوەری." ئاماژەشاای بااۆ جاا  باااری پشااتەوەی تااڕومبێلەکە کاارد. 

 تێدایە؟" "بارەکەت چی
"مەگەر هەر شاەیتان بیزاناا ا" ڤێرنا  بە ڕە اای وەنمای دایەوە. "ماان  -

 تەنیا شوفێرێر ." 
کۆلل  پێدەچوو بە  سەکانی کارانگاز نەبووب . "ئاێمە بە دوای دوو  -

 تاوانباردا دەگەڕێین."
ڤێرن  پێرەنی. "کەواتە ئێوە بۆ شوێنێری فیت هاتوون. هەنادێ  لەو  -

 ن هەیەا هەردەب  تاوانبار بن."بییمۆتانە ئەوەندە پارەیا
ئاااژانەکە وێنەیەکاای ناساانامەی ڕۆبەرت النگاادنی نیشااانی کااابرا دا.  -

 "ئایا ئەم پیاوەا ئەمشەو هاتۆتە بانرەکە؟"
ڤێرناا  لە شااوێنی خااۆی شااانی بااۆ هەڵتەکانااد. "هیچاای لێنااازان . ماان  -

وەی مشرێ  هەر لە شاوێنی بارکردنادام. ئەوان لێنااگەڕێن تێرەڵای 
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ان بااااین. تااااۆ دەباااا  بچیاااایە ژوور و لە نووسااااینگەی مەممیلەکانیاااا
 پێشوازی بررسی." 

"ئاخر بانرەکەت بەر لە چوونەژوور داوای مۆڵەتناامەی دادوەرماان  -
 لێدەکا."

ڤێرن  نیگایەکی  ێزەونانەی تێبڕی. "کارگێڕەکان. دەی با دەسات بە  -
 جوێندانیان نەکەم."

ۆ شااوێنی "ترااایە دەرگااای تااڕومبێلەکەت باارەوە." کااۆلل  ئاماااژەی باا -
 بارەکە کرد.

ڤێرنێش بە ساەیرەوە تەماشاای ئەفساەرەکەی کارد و لەپاڕیش دایە  -
باارەمەوە؟ تااۆ  159 ا ااای پێرەنینێراای  ێزەونااانە. "دەرگااای بااارگەکە

پێتاااوایە کلااایلەکە الی مااانە؟ بەڕای تاااۆ ئەوان باااڕوا بە مااان دەکەن؟ 
 واباشە تۆ ئەو کرێیە کەمە ببینی کە دەیدەنە من."

بەالدا بااااردا لە گومااااانەکەی ڤێرناااا  ئەفسااااەرەکە سااااەری خااااۆی  -
 وردبووەوە. "ئیدی تۆ پێ  دەڵێ  کلیلی تڕومبێلەکەی خۆتت پێنییە؟"

ڤێرناا  سااەری هەژانااد. "نەخێاار کلیلاای بااارگەکەم پاا  نیاایە. تەنیااا  -
سویچی لێخوڕین  پێیە. ئەم تڕومبێلە باربەرانە بارگەکانیان لەجێوە 

امااادە کردباا  مااۆر دەکااریێنا کە بااارگەی تڕومبێلەکەیااان ساااز و ئ
ئەوسااا سااویچەکەمان دەدەنە دەساات. کاتێاا  بااانگی ئااێمە دەکەنا 
کلیلەکاااان لە پرساااگەکەدا دادەنااادرێنا تەنیاااا ساااویچی لێخاااوڕینەکە 
دەدەنە دەستی ئێمە. ئیدی خولەکێریش پێشتر سویچەکەمان نادەنە 

 دەستا بۆیە هەرگیز نازان  ئاخۆ چی  لە پشتەوە بارکردووە."
 مبێلەکەت مۆرکراوە؟""باشە کەی بارگەی تڕو -
"هەردەب   چەند سەماتێ  بەر لە ئێساتا با . بەم شاەوە ڕێگاایەکی  -

دورودرێاایم بەرەو  )سااێینت تااورلین ( لەپێشااە. کلیلاای بااارگەکەش 
 دەمێرە گەیشتۆتە ئەو ."

ئاااژانەکە هاایچ وەنمێراای نەبااووا چاوەکااانی وا تێااوە نزکربااوونەوە 
ا ئااخۆ ڕاسات دەکاا وەی ئەوەی هەوڵبدا مێشری ڤێرن  بخوێنێتەوە

 یان نا.
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دڵااۆپە ئااارە ەیەکیش لەسااەروی کەپااووی ڤێرناا  بەربااۆوە خااوار . 
"یاااااااااااارمەتی هەیە؟" ئیااااااااااادی وای بە ئەفساااااااااااەرەکە گاااااااااااوت و 

 بەسەردەستەشی کەپووی سڕی. "من خشتەیەکی پڕکارم هەیە."
"ئەر  هەماوو شااوفێرەکان  کاااتیمێری ڕۆلااێرس لەدەساات دەکەن؟"  -

 شی بۆ بازندی دەستی ڤێرن  کرد.ئاژانەکە وای پێگوت و ئاماژە
ڤێرنێیش سەری بەرداوە سەر بازندی دەستیا چااوی لە کااتیمێرە  -

گرانبەهاکەی دەستی کرد کە لەبان سەردەساتەی چااکەتەکەی دیاار 
. "ئاهاااا ئەم شااتە باا  ناارخە؟  بە بیساات یااۆرۆم لە نەفرەتاای بااوو.

فرۆشاااایارە گەڕۆکەکااااانی تااااایوانی الی )سااااێینت گێرمیااااان دەی 
 ڕیوە. من بە چل یۆرۆ پێتدەفرۆشمەوە."پرێس(م ک

ئاااااژانەکە ئیسااااتێری کااااردا ئینڵااااا الیاااادا الیەی. "نەخێاااار سااااوپای.  -
 گەشتێری سەالمەت."

ڤێرن  هەناساەی نەدایەوە تاا پەنڵاا مەتار لەوان دوورنەکەوتەوە و 
کەوتە سااەر شااە امەکە. لاا  ئێسااتا ئەو گرفتێراای دیرەشاای هەبااوو. 

 ؟"باشە بۆ کوێیان ببەمبارگەکە. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٦بەندی 
 

سااینی لە ژوورەکەی خااۆی لەسااەر تەشااگە بەڕەکە لەسااەر زگ 
کەوتبوو بۆ ئەوەی هەوا لە جێبرینەکانی پشتی بدا و وش  بێتەوە. 
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ئاخر ئەمشەو بۆ دووەمین جار خاۆ دارکااریرردنەکەی و شاەن  و 
هێااازی لێباااڕی باااوو. دەباااوایە  ایشاااە دڕکااادارەکەی لە ڕانااای خاااۆی 

ی بە خوێنلێچااۆڕانی ناااوەوەی ڕاناای دەکاارد. کردبااایەوەا ئەو هەساات
کەچااای هێشاااتاش ڕەوایەتااای ئەوەی نەدەبینااای  ایشاااەبەندەکەی لە 

  اچی براتەوە.
 من لە کارەکەی کڵێسەدا شرست  خوارد.

 .ا من شرتس  بە مەترانیش هێنا160لەوەش پۆلرتر
ئەمشااەو دەبااوایە شااەوی ڕزگاااری ئارینگاڕۆسااا بااوایە. ئاااخر پێاانج 

انەکە لە کۆبااوونەوەیەکی شااوێنی چاااودێری ماناا  لەمەوبەر مەتاار
گەردوونناسی ڤاتیران گەڕابۆوەا لەو  شتێریان پێگوتباووا زۆر بە 
 ووڵی پەرۆش و نیگەرانی کردبوو. بۆ چەندین هەفتە نیگەران بووا 

 لە کۆتاییشدا  هەواڵەکەی بە سینسیش گوت.
"بەنم خااۆ ئەوە ئەسااتەمە!" سااینی وا هاااواری کاارد. "ناااکر  ئەم  -

 ە برەژرێن !"شت
"شااتەکە ڕاسااتەا" ئارینگاڕۆسااا وای پێگااوتەوە. "هاای بیرلێرااردنەوە  -

 نییەا بەنم ڕاستیشە. هەر تەنیا شەش مانگە."
 سەکانی ئارینگاڕۆسا بۆ سینی مایەی تاۆ ین باوون. ئەو ناوێیی 
بۆ فریادڕەسی دەکاردا تەناانەت لەو ڕۆژە تەنگەتااو و ڕەشانەشاداا 

و ڕێباااازەکە هەرگیاااز نەلە اااا. ئااااخر متماااانەو باااڕوای ئەو بە خاااودا 
مانگێری نەباردا هەورە ڕەشاەکە ڕەوایەوە و پەڕجووێا  پەیادابووا 

 بە شەو ی خۆی دڕی بەتاریرییەکە دا.
 ا ئارینگاڕۆسا وای ناونا. دەستتێوەردانێری خودایی

بااۆ یەکەمااین جااار ئارینگاڕۆسااا هیااوای پەیاادا بااوو. "سااینیا" بە  -
دەرفەتێری دیرەی بۆ پاراستنی  چرپەوە وای بە سینی گوتا "خوا

ڕیگااااکە پێاااداوین. شاااەڕەکەمانا وەی هەماااوو جەنگەکاااانی دیااارەا 
 پێویستی بە  وربانیدان هەیە. ئایا تۆ دەبیتە سەربازێری خودا؟"

ئەو پیاااااوەی –ئیاااادی سااااینی لەبەردەم مەتااااران ئارینگاڕۆسااااادا 
کەوتە ساااەرچۆی و گاااوتی؛ "مااان   -ژیاااانێری ناااوێی بەبەردا کااارد
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ودام. تااۆش شااوانەکەمیا دڵاات چااۆن فەرماناات پێاادەکاا بەرخێراای خاا
 وام لێبرە."

کااااتێریش وێناااای ئەو دەرفەتەکەی باااۆکردا ساااینی زانااای تەنیاااا 
! پاشااااان  ەدەرێرااای پەڕجاااووانەدەساااتی خاااوایە کااااری وادەکااااا. 

ئارینگاڕۆسا سینسی بە کەسێ  ناساند کە پێشانیاز و پاڕۆژەکەی 
مامۆسااااتاکە.  لە دەساااات بااااووا پیاااااوەکەش ناااااوی لەخااااۆی نااااابوو

هەرچەنااادە مامۆساااتاکە و سااااینی ڕووبەڕوو یەکااادیان هەرگیااااز 
نەبیناااای بااااووا لاااا  هەر کاتێاااا  بە تەلەفااااۆن  سااااەیان لەگەڵ یەی 
برردباااااایەا ترساااااێ  سینسااااای دادەگااااارتا ئەمەش لەبەر هەردوو 
هۆکاری بااوەڕی  اووڵی مامۆساتاکە و هێاز و دەساەنتەکەی باوو. 

هەمەزان بووا چاو و گاوێی  ئاخر مامۆستاکە پیاوێ  بووا دیاربوو
لە هەمااااوو شااااوێنێ  هەبااااوون. باشااااە مامۆسااااتاکە ئەو هەمااااوو 
زانیارییاااانەی لە کاااو  هێناااابووا ساااینی ئەمەی نەیااادەزانیا بەنم 
ئارینگاڕۆسا باوەڕێری زۆری بە مامۆستاکە هەبووا بە سینسیشی 
گوتباوو هەماان متماانەی پاا  هەبا . "ئەوە بارە کە مامۆساتاکە پێاات 

 ترانەکە وای بە سینی گوتا "ئیدی ئێمە سەردەکەوین."دەڵ ا" مە
. ئێسااتاش سااینی چاااوی بەردابااووە سااەر ناااوکەوی سااەرکەوتوو

ژوورەکەی و دەترسا کە سەرکەوتنیان لەدەست دەرچووە. فێاڵ لە 
مامۆساااااتاکە کااااارا. بەردەکلااااایلەکە تاااااا هەتاااااایە ون باااااوو. لەگەڵ 

 خاپینۆکەکانی هەموو هیوایەی لەبەین چوو.
اخااوای بااوو زەناا  بااۆ مەتااران ئارینگاڕۆسااا لێباادا و سااینی خو

ئاگاااداری براااتەوەا بەنم خااۆ مامۆسااتاکە ئەمشااەو هەمااوو هێڵێراای 
ئەمەش هەر لەبەر پەیوەناااادی کردناااای بە مەتاااارانەکە بااااڕی بااااوو. 

 سەالمەتی خۆمان. 
لە کۆتاییاادا سااینی بە سااەر ترسااەکەیدا زاڵ بااووا خااۆی لەسااەر 

مەباااکەیا کە لەو  لەسااەر چۆکااان خشاااند تااا دەسااتی گەیشااتەوە 
نااااوکەوەکە کەوتباااوو. دەساااتی باااۆ بەرکااای بااارد و تەلەفاااۆنەکەی 
دەرهێنا. لەشەرمانیش ساەری بەرداباۆوە و زەنگای باۆ مامۆساتاکە 

 لێدا.
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"مامۆسااتاا" بە ساارتەیەکەوە لە تەلەفااۆنەکە گااوتیا "هەمااوو شااتێ   -
لەدەساات دەرچااوو." سااینی بە متمااانەوە  پێاای گااوتا کە چ جااۆرە 

 لێرراوە. فێڵێریان
"ئاواا تۆ بە پەلە باڕوای خاۆت لەدەسات داا" مامۆساتاکە وا وەنمای  -

دایەوە. "من تازە هەند  هەواڵی نوێ  پێگەیشت. شتێری چااوەڕوان 
نەکااراو و خااۆش. نیێنیاایەکە هەر ماااوە. ژای سااانیێر بەر لە مردناای 
زانیارییەکاااانی گواساااتونەتەوە. بەم زوانە زەنگااات باااۆ لێااادەدەمەوە. 

 شەوەکەمان تەواو نەبووە." هێشتا کاری
 
 
 

 ٤٧بەندی 
 

سواربوون لە پشتەوەی ساندوو ی باارگەی تاڕومبێلە زرێادارەکەی 
باااانرەکەا هەساااتێری وای بە النگااادن بەخشااای وەی ئەوەی لە نێاااو 
 ەفەزی تڕومبێلاای زینااادانی گواسااتنەوەدا بیااابەنە چاااوە زینااادانێری 

ت و تەنیااااایی. ئەو بەرەنگاااااری هەمااااوو ئەو هەسااااتانەی کە لە کااااا
ئااخر ڤێرنا  پێای گاوتین لێارە شوێنی وادا تووشای دەهااتا باووە. 

دەربازتان دەکەم و دەتانگەیەنمە شوێنێری سەالمەتا بەنم کو ؟ 
 ؟تۆبڵێی چەند دوور ب 

ال ەکاااانی النگااادن لەبەر ئەوەی بە چاااوار مشاااقی لەساااەر ئاسااانەکە 
ببااوونا شااێوازی دانیشااتنی گااۆڕی و هەنااد   161دانیشااتبووا گااۆد

راااردنا بەڵراااو خاااوێن باااۆ هەماااوو ئەنااادامەکانی  ااااچی جاااووڵەی پێ
بگەڕێتەوە. هێشتایش گەنڵینە سەیرە وەرپێچراوەکەا لەو کاتەی لە 

 بانرەکەی دەرهێنابووا هەر لە باوەشیدا بوو.
"پێمواب  ئێمە کەوتیانە ساەر ڕێگاای خێارا." ساۆفی ئەم  ساەیەی بە  -

 کرییەوە چرپاند.
ێلەکە دوای وەساتانی النگدنیش هەستی بە هەمان شات کارد. تاڕومب

ساااەر کۆسااارەکەی بەردەم باااانرەکەا جاااوون و دەساااتە ڕاسااات و 
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دەستەچەپێری کرد و دوای یەی دوو خولەکیش ڕاستەڕ   بوو. لە 
تییڕۆییەکەیدا هەستیان کرد لەسەر جادەی خێاران. لەبان ئەوانایش 
وڕەوڕی تایەکااان لەسااەر  یااڕە لووسااەکە دەهااات. ئیاادی تیشاارۆی 

و ەکەی باوەشاااایانا النگاااادن شااااتە بیریااااان خسااااتە سااااەر سااااندو
وەرپێچاااراوە سااااەنگینەکەی دانااااایە ساااەر بااااۆنیتەکەا چاااااکەتەکەی 
لێررردەوە. سۆفیش شێوەی دانیشتینی گۆڕیا کەوتنە پااڵ یەکادی. 
لە پڕێرەوە النگدن هەستێری وای بۆ پەیادا باووا وەی ئەوەی  دوو 
 منداڵ بن و بە دەوری دیاری کرێسمسی سەری ساڵدا دانیشتبن.

ێچەوانەی ڕەنااگە تااۆخەکەی سااندوو ە تەخااتە دارە خەنەیاایەکەا بە پاا
ئەو گااااااوڵە ڕەزەی لەسااااااەر ڕووی سااااااندوو ەکە هەڵرەناااااادرابووا 
ڕەنگێری کاڵی بۆرە بووا بە ئاساانی لەبەر تیشاردا دەدرەوشاایەوە. 

. ئاااااخر سااااەرتاپای سااااوپا و دینەکااااان گوڵەڕەزیااااان گااااوڵەڕەزەکە
یاااااااان. هەروەی کاااااااۆمەڵە نیێنییەکاااااااان کردباااااااووە هێماااااااای خۆ

 .. سوارچاکانی خاچی گوڕەز162رۆزیرروشیانەکە
 سۆفی بە النگدنی گوتا "دەیا بیرەرەوە." -

النگدنیش هەناسەیەکی  ووڵی هەڵمیی. دەساتی باۆ سەرپۆشاەکەی 
باااردا نیگاااایەکی دیااارەی سەرساااوڕمانانەی لە  شاااەو دارێتی دارە 
هەڵرۆڵاااااادراوەکەی داا ئینڵااااااا  ااااااوالپەکەی هەڵاااااادایەوەا سااااااەری 

 ەوەا شتەکەی نێوی دەرکەوت.سندوو ەکەی کرد
النگدن لە خەیاڵی خاۆی چەنادین شاتی داناابوون کە لەوانەیە لەنێاو 
سااندوو ەکەدا باا ا بەنم ڕوون و ئاشااررا لە هەموویااان هەڵە بااوو. 
لەنێو سندوو ەکەدا شتێ  لە پارچە  وماشێری ئاوریشمی سورباو 

 وەرپێچرابووا شتێ  بوو لە هیچ شتێری دیرە نەدەچوو.
ە بەردەمەڕمەڕێری ساف و لووی داتاشارابووا لوولەکێا  شتەکە ل

باااووا مەوداکاااانی بە ەد تاااۆپێری تێااانس دەباااوو. شاااتەکە لەوە زۆر 
ئااااااڵۆزتر باااااوو کە هەر بەردێرااااای ڕەق بااااا ا ئااااااخر مەڕەمەڕەکە 
واپێدەچوو لە چەند پارچەیەی پێریااتب . بە ەد چاوار پاارچە کێرای 

یەکەوە بە ا پاااارچە مەڕمەڕەکاااان بە جاااومگە163باااازنەیی دۆنااااوت
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 فەرەنسا سەری هەڵداوە.
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  Doughnut  .کێکێکی ئەڵقەیی شیرینە 
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شاااااااااااێوەیەکی مەمنناااااااااااانە بە یەکەوە بەساااااااااااترابوونەوە. وەی 
لوولەکێ )بۆڕیێ ( واباووا هەر پاارچە مەڕمەڕێا  لە خاوارەوە باۆ 

لەکە دیااااار لاااوولەساااەروە وا بەیەکەوە بەساااترابووەا کە هەناااااوی 
نەدەکرا. گوێشیان لە شڵرەی شلەیەی بوو لەنێوی لوولەکەکە داب ا 

 ناوچاڵ ب . النگدن وای دانا لوولەکەکە 
هەروەی پێریاتەی خاودی لاوولەکەکە تەلیساماوی باووا ئەو شاێوە 
 وتووە دارەی لاوولەکەکە تەلیساماوی و جێساەرنڵی النگادن باوو. 
هەریەکە لە پێااااانج ساااااەر و جومگەکاااااانی لاااااوولەکەکە  نااااااوازانە 
هەڵرۆڵرابااووا سااەرتاپای پیتەکااانی ئەلیااف بااای لەسااەر نەخشااابوو. 

گەمەکااااانی مناااداڵێتی بەبیااار النگاااادن  ئەو لاااوولەکە پیتااادارە یاااادی
هێناااااایەوەا ئەو گەمە  اااااووچەکێری لوولەدارباااااووا هەر جااااااارە و 

 پیتەکانی بە جۆر  ڕێردەخران کە وشەیەکی نو  پێ  دەهێنا.
 "سەرسامانەیە. وانییە؟" سۆفی بە سرتەیەکەوە وای پێگوت. -
النگااادن ساااەری هەڵباااڕی. "مااان هیچااای لێناااازان ا ئەر  بۆخااااتری  -

 م شتە چییە؟"جەهەننەما ئە
ئێستا بریسرەیەی لەچاوەکانی ساۆفی دیااربوو. "بااپیرەم ئەم شاتە  -

داتاشااراوانەی وەی ئارەزووێاا  بەکااار دەهێنااا. ئەمااانە کاااتی خااۆی 
 لەالیەن  لیۆناردۆ داڤینشییەوە داهێنراون."

"داڤینشاااای؟"  النگاااادن بردەیەکاااای وای لێیااااات و دیسااااان سااااەیری  -
 لوولەکەکەی کردەوە.

. بەگوێرەی  ساەی بااپیرەم 164دەگوتر  کریرتیرس "بەڵ . ئەمە پێی -
 ب ا دەسترارەکە بۆ یاداشتنامەیەکی نیێنی داڤینشی دەگەڕێتەوە."

 "شتەکە بۆ چی بووە؟" -
بە حاااوکمی باااارودۆخەکەی ئەمشاااەوا ساااۆفی دەیزانااای وەنمەکەی  -

دەبێااااتە مااااایەی  سەرنڵڕاکێشااااانێری ئاڵۆزکاوییااااانە. "ئەمە چاااااڵی 
نگدن گوتا "بۆ شاردنەوی زانیارییە شاردنەوەیەا" سۆفی وای بە ال

 نیێنییەکانە."
 چاوەکانی النگدن مۆللەق کرانەوە.
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سۆفی بۆی ڕوون کردەوەا الساییرردنەوەی داهێنانەکانی داڤینشیا 
ئااااااارەزووە مەزن و هەرە خۆشەویسااااااتەکەی باااااااپیرەی بااااااووە. 
وەسااااتایەکی مەماااانن بە چەناااادان سااااەمات بەدیااااار هەڵرااااۆڵین و 

کااااانەوە دەباااا ا ئیاااادی بەمە ژای سااااانیێر بە داتاشااااینی تەختەدارە
خۆشییەوە السایی دەساترارەکانی  هونەرمەنادە ناودارەکاانی وەی 
فااابرێی و دەساااتراری هونەرمەنااادە دەسااات ڕەنگینەکاااان و شاااتێری 
کەمتااااار هاااااونەری بەنم  زۆرە کردەنییاااااانە وەی دەساااااترارەکانی 

 داڤینشیا دەکردەوە.
ی داڤینشای پەردە لەساەر نواڕینێری خێرا  بۆ ساەر یادەوەرەییەکاان

ئەوە الدەداا کە چاااااااۆن ئەم ئەساااااااتێرە درەوشاااااااەدارە لەباااااااارەی 
بەدواداچااوونی کاروبارەکااانی خااۆی چەنااد کەمااتەرخەم بااووە وەی 
ئەوە نەبووە کە بە بلیمەتییەوە ناسراوە. داڤینشای نەخشاەی دەیاان 
کاااااری داهێاااانەرانەی کێشاااااوە هەرگیااااز بااااۆ خۆیشاااای دروسااااتی 

یاااا هەرە پێشااانۆرەییەکانی ژای ساااانیێر نەکاااردوون. یەکێااا  لە خول
ناااااااااااااااااۆژەنرردنەوە و بە گەڕخساااااااااااااااااتنەوەی شاااااااااااااااااتە هەرە 
سەیرەوسەمەرەکانی داڤینشای باووەا وەی کااتیمێرا ترۆمراای ئااوا 
کاریرتیرسا لەگەڵ دەسااترارێ  کە لە هەموویاان هونەریااانەتر بااووا 
ئەویش مۆدێلە سوارچاکێری فەڕەنسی سەدەکانی ناوەڕاسات باووا 

سەر مێزی نووسینگەکەی ئەو داندراوە. ئەم کاۆتەڵە کە هەنووکە لە
لەالیەن داڤینشااییەوە وەی سااەرەتای  ١٤٩٥داریاانەی سااوارچاکەکە 

توێراااری جەسااتەی ماارۆڤ و زانیاااری ئەو سااەردەم نەخشااەی بااۆ 
کێشاوەا تەواوی وردەکاریەکانیشای لەخاۆ گرتاووە. بەوەی جاومگە 

کە  و بازووکااانی بااۆ دروساات کااردا واش نەخشااەی بااۆ کێشااراوە
باساااارەکانی بیەژێناااا ا لە ڕێاااای ماااالە سازدراوەکەشاااایا دەیتااااوانی 
دەساااااتەکان و شەوینگەکانیشااااای ئۆتۆماتیریاااااانە بڵاااااووڵێن . ئەم 
سوارچاکە زرێدارە سەر کەچەڵە بەڕای سۆفی جوانترین دەساترار 
بووا کە باپیرەی دروستی کردبا ... ساۆفی هەر لەساەر ئەم ڕایەی 

رساااەی لەنێاااو ئەم  وتاااووە خاااۆی باااوو تاااا  ئەو کااااتەی ئەم کریرتی
 دارخەنەییە گوڵدۆزیەکەدا بینی.
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"کاتێ  من بچووی باووما ئەو ئەم شاتانەی باۆ دروسات دەکاردما"  -
ساااۆفی وای بە النگااادن گاااوت. "بەنم هەرگیاااز شاااتێری ڕازاوەی وا 

 گەورەی وەی ئەم شتەی بەردەستمان نەبینیوە."
یش چاوەکااانی النگاادنیش لەسااەر سااندوو ەکە هەر النەدەچااوو. "مناا -

 هەرگیز گوێ  لە کریرتیرس نەبووە."
سااۆفی ئەم  سااەیەی پاا  شااتێری سەرسااامانە نەبااوو. ئاااخر زۆر لە 
داهێناااااادراوە ڕۆنەنراوە)دروسااااااتنەکراوەکان(ی داڤینشاااااای لێیااااااان 
نەکۆڵدراوەتەوە و تەناانەت ناویشایان باۆ دانەنادراوە. پێادەچی هەر 
خاااااودی زاراوەی کریرترس)واتاااااای شااااااراوە دەدا( داهێنااااادراوێری 
باپیرەی بووب . ئەوەش ناوێری شیاوە باۆ  ئەو پێرار)ئاامێر(ەی کە 
زانسااااااتی کااااااۆدەداری بااااااۆ دادەناااااادر ا بااااااۆ ئەوەی زانیااااااارییە 

 نووسراوەکانی نێوی برارێزر .
ئااااخر داڤینشااای لە پاااێش  ەڕەوڵە کۆدساااازەکان باااووەا هەرچەنااادە 
بەدەگمەن لەم باوارەوەدا نااوی داڤینشای دەهااتا کەچای ساۆفی لە 

ەکەی داڤینشااای دەزانااای. مامۆساااتای سەرپەشاااتیاری هونەرکااااریی
ساااۆفی لە زانراااۆداا کاااات  سیساااتمی کاااۆدەداری کۆمریاااوتەری باااۆ 
ئاسایشاااارارێزی زانییارییەکااااان بەکاردەهێناااااا پەساااانی کۆدسااااازە 

دەکااردا لاا  ناااوی  165هاوچەرخەکااانی وەی زیمەرمااان و سااخنایر
باااوو کلیلەکۆدەکاااانی ساااەردەمانی  داڤینشااایئەوەی نەدەهێنااااا کە 

وی داهێنابوو. هەڵبەتە ئەوە باپیرە بووا هەموو شاتێری  تاایبەت زو
 بەو بوارەی بە سۆفی گوتبوو.

کاااتێریش تااڕومبێلە باربەرەکەیااان کەوتباااووە سااەر ڕێگااای خێاااراا 
سااۆفی  باسوخواساای کریرتیرساای بااۆ النگاادن ڕوون کااردەوەا کە 
چاااۆن چارەساااەریێری داڤینشااای باااووەا بەتاااایبەت کاتێااا  لەباااارەی 

یااااری هەساااتیار و نیێنیااای باااۆ شاااوێنی دوور لە ساااەر نااااردنی زان
دووڕیااااانی ئاشااااررابوون و نەبووناااادا بااااوو. لەسااااەردەمێ  کە نە 
تەلەفااااۆن نە ئیمێاااال هەبااااووەا گواسااااتنەوەی هەر زانیاریێااااك بااااۆ 
شااوێنێری دوور بە نامەنووسااین بااووەا ئیاادی تەتەرێریااان بەکاار  

بەختیش دەگرت تا نامەکەیان بۆ بگەیەنێتە شوێنی مەبەست. بۆ بەد
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ئەگەر پەیرەکە لە ناوەڕۆکی نامەکە بەگومان بوایە و نرخێرای زۆر 
برردبااااایەا دەکاااارا ناپاااااکی برااااا و بە کەسااااانێری دیاااارەی نەیااااار 
بفرۆشااێتەوەا کە پااارەیەکی زیاتریااان پێاادەدا لەو کەسااەی کە پێاای 

 ڕەوانەکراوە.
زۆر لە مە اااڵە مەزنەکاااانی دنیاااا بە دوای چارەساااەرێری کاااۆدداردا 

بەسەر ئەم ئاستەنگەی گەیاندنی زانیارییەکاندا زاڵ بابن: گەڕاون تا 
یۆلیااۆی  ەیسااەر خشااتە کااۆدە نووسااینێری تااایبەتی بەو مەبەسااتە 
داهێناااا کە بە سااندوو ی  ەیسااەرەوە ناسااراوە؛ ماااریا شاااژنەکەی 
ساااارۆتیش ژێاااار ژمااااارەیەکی تااااایبەت بە خااااۆی بااااۆ پەیوەناااادییە 

یمەتای مەرەبایش ئەباو ئاڵوگۆڕەکانی لە زینداندا داهێنابوو؛ زاناای بل
یوسف ئیسمامیل ئەلرندی بووا نیێنییەکانی خاۆی بە زماانێری فارە 

 ئەلیف بای ژمارەدار داهێنابوو. 
هەرچی داڤینشایش باوو وازی لە ڕێرااری بیرکااری و کۆدەداریاانە 
هێنااابووا چارەسااەرێری  میرانیرییااانەی بااۆ دۆزیبااووەوەا ئەویااش 

مەت بااۆ نااامەا پەیاااما کااریرتیرس بااوو.  وتااووێیری ناوبۆشاای سااەال
نەخشەا دیاگرام و هەموو شتێری دیرە. هەر زانیاریێك ب  دەخرایە 
نێو کریرتیرسەکە و مۆر دەکراا ئیدی تەنیا کەسی وەرگر دەیتاوانی 

 کۆدەکە بشرێن  و  وتووەکە یان لوولەکەکە براتەوە.
"ئێمە دەبا   کاۆدەکەی بادۆزینەوەا" ساۆفی وای بە النگادن گاوت و  -

ۆ سەر پیتەکاانی کارد. "کاریرتیرس زیااتر وەی   اوفڵی ئاماژەشی  ب
پایسرل کاردەکا.  ئەگەر تاۆ دانەکاانی  فڵارە بە ڕاساتی و دروساتی 
ڕیز برەیا  فڵەکە لەبار یەی دەتراز  و دەکرێتەوە. ئەم کرپتیرساە 
خوازیااااری پێااانج پیاااتە. کاااات  تاااۆ پیتەکاااان بە ڕیزبەنااادی دروسااات 

باااار یەی دەچااانا ئیااادی کەکە لەلاااوولەباااادەدەیا ددانەکاااانی نێاااو 
 کەکە لێ  دەبنەوە."لوولەالیەکانی 

 "ئەدی ناوەوەی؟" -
"کاتێریش لوولەکەکە لێ  دەبێتەوەا چاڵێ  لەناوەویدا هەیەا دەکر   -

پااارچە کاااغەزێری لوولاادراوی لەنێااودا باا  کە زانیاااری پااارێزراوی 
 تێداب ."
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النگدن بە شێوەیەی سەیری کاردا وەی  ئەوەی باڕوا نەکاا. "خاۆت  -
 ی باپیرەت بە منداڵی ئەم شتانەی بۆ دروست دەکردی؟"دەڵێ

"شااااااتەکان لەمە بچااااااووکتر بااااااوون. دوو جاااااااران لە ساااااااڵڕۆژی  -
لەدایربوونمداا کریرتێرسێری دام  و مەتەڵێریشی پێدام بۆ کردنەوە. 
ئیاااادی وەنماااای مەتەڵەکە کلیلاااای کااااردنەوی کریرتیرسااااەکە بااااوو. 

ە بااااۆنەی جارێریااااان کاتێاااا  کریرتیسااااەکەم کااااردەوەا کااااارتێری ب
 لەدایربونمی تێدا بوو."

 "ئەو هەموو ماندووبوونە بۆ کارتێ ." -
یان کلیلای شاتێری  166"نەخێرا هەردەم کارتەکان مەتەڵ و کەزامزی -

دیرە بوون. باپیرەم حەزی لێبوو بەهۆی ڕاوی گەنڵینەوە و لەڕێی 
ئەو مەتەننە بەنێااو ماااڵەکەدا بمسااووڕێن ا تااا مەتەڵەکااان دەکەمەوە  

ەگەمە دیاارییەکەی خاۆم. هەر گەڕان و پشارنێ  بە و دواجاریش د
دوای گەنڵینەدا تا یرردنەوەی توانا و شایستەییەی بووا باۆئەوەی 
 شیاوی پاداشتەکە ب .  تا یرردنەوەکانیش هەرگیز ئاسان نەبوون."

دیسان نیگاای النگادن پەڕیەوە ساەر شاتەکەی بەردەمایا هێشاتاش  -
نەدر  برارێتەوە؟ یاان دردۆنگی پێوە دیار بوو. "باشاە باۆچی هەوڵا

بشاارێندر ؟ خااۆ دیااارە ئەو کاااانزایەی لێیدروساات کااراوەا  اااابیلی 
 شرانە و مەڕەمەڕەکەشی بەردێری  نەرمە."

ەوە زۆرزانتار باوو. ئەو سۆفی بزەیەکی باۆکرد. "چاونرە داڤینشای ل -
ی وا دروسااات کاااردووەا ئەگەر باااتەو  شاااتەکە بە زۆر کریرتیساااە

دەسااات دەفەوتااا . ساااەیرکە" برەیاااتەوەا زانیارییەکاااانی نێاااوی دەمو
سۆفی  بە وریاییەوە  دەستی بۆ  لوولەکە کە برد. "هەر زانیاریێ  
لەنێااو ئەم شااتەدا باا ا ئەوا  لەسااەر ڕووپەڕێراای تەنراای لوولاادراو 

 نووسراوە."
 "نەوەی لەسەر پێستە؟" -
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کاتی خۆی فەقێیی حوجرەکانی گوندەکانی الی باڵەکایەتی بۆ هەندێ نهێنی نێو خۆیان و تا   
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. منااایش دەزانااا  167ساااۆفی ساااەری باااۆ باااادا. "پەڕە کااااغەزی زە  -
اوتر باووا بەنم دەباووایە پێستەی مەڕ بەرگەگرتار و  ئەوکااتیش با

 هەر پەڕەکاغەزی زە  بوایە. ئاخر چەند تەنرتر بوایە باشتر بوو."
 "دەی باشە." -
"بەر لەوەی پارچە کاغەزەکە بئاخندرێتە نێو لاوولەکەکەا بە دەوری  -

بوتڵە شووشەیەکی ناس  و بچرۆلە وەردەپێچرا." سۆفی بەساەری 
ەژا و دەنگێراای پەنااڵە لە لااوولەکەکەی داا شاالەی نێااو شووشااەکە ه

 لێوەهات. "شووشیەی لە شلە."
 "چ شلەیەی" -
 سۆفی بەخەندەوەا "سرکە." -
 النگدن بۆ ساتێ  دوودڵ بووا ل  دواتر سەری لە اند. "بلیمەتییە." -

ا سااۆفی وا بیااری لێرااردەوە. ئەگەر یەکێاا  ساارکە و کاااغەزی زە 
باااایەو  بە زۆر کریرتیسااااەکە براااااتەوەا ئەوا شووشااااەکەی ناااااوی 

ش سارکەکە بەساەر پاارچە کااغەزە لوولادراوەکەدا دەشر  و خێارا
دەڕژ  و خاااااااوی دەکاااااااتەوە. ئەو کاااااااتەش ئەوەی دەیراااااااتەوەا 
لەهەڵاااوەدای ئەوەیە پەیاااامە ڕازدارەکە برااااتەوەا بەنم  ئەوەی باااۆ 

 دەمێنێتەوە هەر پنتە هەویرێرە و بەی.
"هەروەی دەبیناایا" سااۆفی وای پێگااوت. "تاااکە ڕێگااای گونڵاااو بااۆ  -

اخنی ئەم شتەا زانینی کۆدە پێانج پیاتەکەیە. بە پێانج دۆزینەوەی ناو
خولخولااۆکە بااازنەییەکەا کە هەر بااازنەیەکی   168جااار بااادان خەپاالە

بیست و شەش پیتی لەسەرەا ئیدی ئەو بیست و شەش پیتە تاوانی 
پێااانج دەکااار ." هەر خێاااراش دەرچەی لێرااادانەوەی تاااوانەکەی باااۆ 

 دەرکەوت. "نزیرەی دوازدە ملیۆن ئەگەرە."
ئەگەر وا بڵێایا" النگادن وای گاوتا واش ساەیری دەکارد وەی  "خۆ -

ئەوەی لەنێاااو مێشاااریدا بە دوای وەنمااای نااازیرەی دوازدە ملیاااۆن 
 پرسیاردا بگەڕ . "تۆبڵێ  چ زانیاریێ  لەنێو ئەم شتەدا ب ؟"

                                                           
167

کاغەزی زەل. بڕوانامە یان نووسراوی کۆن لەسەر ئەم جۆرە  Papyrusمەبەست لە کاغەزەکە   
 کاغەزە نووسراوە وەک هی میسرییە کۆنەکان. )بڕوانە فەرهەنگی ئازادی(

168
ر لێرررە مەبەسررتە لە خەپررلە  ئەو  جررومگە فڕفررڕۆکەی سررەر تەلەفررۆنی کررۆنە، کە ژمارەکررانی لەسررە  

 بوو، بە پەنجە بادەدرا. لێرەش شتەکە پێنج باززنەییە و دەسوڕێتەوە.
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"خااۆئەگەر هەر شتێریشاای تێاادا باا ا  دیااارە باااپیرەم ویسااتوویەتی  -
یساااتێری کاااردا ساااەری شاااتەکە زۆر نیێنیراااارێزانە بااا ." ساااۆفی ئ

ساااااندوو ەکەی دادایەوە و چااااااوی لە پێااااانج پەڕەکەی گاااااوڵەڕەزە 
هەڵرۆڵااادراوەکەی ساااەر ساااندوو ەکە کااارد. هەناااد  جاااار شاااتەکە 
هەراسانی دەکرد. "تۆ دەڵێای ئەم گاوڵە لە زەماانی کۆنادا هێماایەکی 

 جامە پیرۆزکە بووە؟"
 "دە اااودەق. لە هێماسااازیی مریاادانی سااایۆنداا گااوڵەڕەز و جااامەکە -

 هاوواتا بوون."
سۆفی برۆکانی هاتنەوە یەی. "ئەمە سەیرەا ئااخر بااپیرەم هەردەم  -

پێیااااادەگوت ا گاااااوڵەڕەز واتاااااای ڕاز دەدا. ئەو زۆر جااااااران کاااااات  
تەلەفااۆنی تااایبەتی هەبااووایەا یااان نەیوسااتبا ماان هەراسااانی باارەما 
گوڵەڕەزێری لە دەرکەکەی هەڵدەواسی. هانی دەدام ئەمنایش هەروا 

ب  ئەوەی هەریەکەمان ا باپیرەی وای پێدەگوتا نەکەمشیریبرەم." 
بااۆ کاااری تایبەتمااانا دەرگەکەمااان لەسااەر خۆمااان دابخەیاانا بااا 

لە دەرگەکەماناادا هەڵبواسااین. ئیاادی بەم  -گااوڵی ڕاز -گوڵەڕەزێاا 
جااااۆرە دەزانااااین چااااۆن ڕیاااازی تایبەتمەناااادی یەکاااادی بگاااارین و 

ەا دابێرای متمبێنانەش بەیەی برەین. هەڵواسینی گاوڵەڕيز بە دەرگ
 .دێرینەی ڕۆمانەکان بوو

"گاااوڵەکەی بااانەوەا" النگااادن وای  بە ساااۆفی گاااوت. "ڕۆمانەکاااان لە  -
کۆبوونەوەکانیااان گااوڵە ڕەزێریااان هەڵدەواساایا ئەمەش نیشااانەی 
کۆبااااوونەوەی متمااااانەدار بااااوو. ئیاااادی ئامااااادەبووان  دەیااااانزانیا 
هەرچیێاا  لە نێااو کۆبااوونەوەکەدا و لەژێاار گااوڵەکەدا بااای براار ا 

 ەب  بە نیێنی بمێنێتەوە."د
 

النگااادن بە خێرایااای باااۆ ساااۆفی ڕوون کاااردەوەا نیشاااانەی نیێنااای 
گااوڵەڕەز تاااکە هۆکااار نەبااووەا کە مریاادەکان وەی هێمااای جااامە 

نمااوونەی هەرە  169(ڕۆزا ڕوگااۆزا)پیاارۆزەکە بەکاااری بێاانن. ئاااخر 
کاااۆنی گاااوڵەڕەزا پێااانج پەڕەی هااااوڕێری بە چەشااانی ئەساااتێرەی 

ئاماااااژەیەکی بەهێااااز بااااوو بااااۆ کااااۆدی  ڤینااااۆی هەبااااووا ئەمەش
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  Rosa rugosa 
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پەیوەساااااااتدار بە ژناااااااایەتییەوە. ساااااااەرباری ئەوەشا گاااااااوڵەڕەز 
پەیوەندیێری تۆکمەی بە ڕامانی "ئاراستە ڕاستە ینەکان" و ڕێناوێنی 
ڕێگاااااوە هەبااااوو. ڕووگەنمااااای گااااوڵەڕەز)پەمەیی( هەروەی هااااێڵە 
پەمەییەکانی درێیی و پاانیا یاارمەتی دەریااوانی داوە. ئیادی لەبەر 

ەم هااااۆیەا گااااوڵەڕەز لە چەنااااد ئاسااااتێرەوە وەی ڕازا ژنااااایەتی و ئ
ڕێنوێنی واتادار بووەا هەر بۆیەشە هێمای جامی پیرۆزا ئەو جاامە 
مێیااانە و ئەساااتێرەی ڕێناااوێنن کە ساااەر بەرەو نیێنااای ڕاساااتییەکە 

 دەکێش .
کات  النگدن لە ڕوونرردنەوەکەی باووەوەا دەرباڕینەکەی پێادەچوو 

 تب .شتێری کتوپڕیانەی بۆ ها
 "ڕۆبەرت؟ ئەر  تۆ چیتە؟ تۆ باشی؟" -
باوو.  گوڵەڕەزییەکە ینەئیدی چاوەکانی النگدن لەسەر سندوو ە دار -

"sub…..roza کۆخەیەکیشاای هااات ا ساایمایەکی ترسیشاای پەڕیە  "
 سەر دەمووچاوی. "ناکر  واب ."

 "چی؟" -
النگاادن بە هێواشاای سااەری خااۆی بەرز کااردەوە. "لە ژێاار هێمااای  -

سااااااارتەیەکەوە وای بە ساااااااۆفی گاااااااوتا "ئەم گاااااااوڵەڕەزەکەداا" بە
 کریرتیسە.... پێموایە دەزان  چییە."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٤٨بەندی 
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النگااادن بە ئاساااتەم بااااوەڕی بە گریماااانەکەی خاااۆی دەکاااردا ئااااخر 
بەڕەچاوکردنی ئەو کەسەی لوولەکە بەردینەکەی داوەت ا چۆنیەتی 
پێااادانەکە و ئێساااتاش ئەو هەڵراااۆڵینەی ژێااار گاااوڵەڕەزەکەی ساااەر 

تاووەکەا بە کااۆی هەماوو ئەم شااتانەا الی ئەو یەی داڕشااتەیەکی  و
 پێریێنا.

 .بەردەکلیلی مریدانی سایۆن  لە نێو دەست دایە
 ئەو ئەفسانەیەی کە دیاریرراو بوو.

بەردە کلیلەکە خۆی بەردێرە کە شرێنەری کۆدەکەی لەبن هێماای 
 .گوڵەڕەزەکەدایە

ماشاای دەکارد. "ڕۆبەرت؟" ساۆفی باوو وای گاوت لەکاتێرادا هەر تە -
 "چی لە ئارادایە؟"

ڕۆبەرتااایش پێویساااتی بە خولەکێااا  هەباااوو تاااا هزرەکاااانی خاااۆی  -
کۆبراتەوە. "ئەر  هەرگیز باپیرەت  باسی شاتێری باۆ کاردووی کە 

 'بەردی بناغە'؟" la clef de voûteبە فەرەنسی پێی دەگوتر  
؟" ساااۆفی شاااتەکەی وەرگێاااڕایە ساااەر 170گەنڵیااانە Vault"کلیلااای  -

 ئینگلیزی.
 clef de voûteەخێارا ئەمەیاان وەرگێڕانێرای وشاە بە وشاەیە. "ن -

 Voûte'بەردی بنااااااغە' دەسااااااتەواژەیەکی بااااااوی تەالرسااااااازییە. 
 Vaultئامااااااااژەیە باااااااۆ حەشاااااااارگە ژێرزەمینااااااای بانااااااا ا بەنم 

 ا وەی تاق )گومبەزی( سەربان."171دەروازەتا ە
 "بەنم خۆ تا ی سەربان کلیلی نییە" -
ەردێراای تااا ی دەروازە پێویسااتی بە "لە ڕاسااتیدا هەیەتاای. هەمااوو ب -

چە ێری ڕاگر هەیەا شێوە بەردێری ڕاگرەا لەسەرەوە وادیاار دەکااا 
کە هەموو پارچەکان بەیەکەوەن و هەموو  وڕسایی ڕۆنانەکەشیان 
هەڵگرتااااووە. ئیاااادی بەردەکەش لە هەسااااتی تەالرسااااازییداا کلیلاااای 
                                                           

170
مەبەست لێرە خودی گەنجینە نییە، بەڵکو ئەو پەناگەی سارداو)سارنج( یان ئەو ژێرزەمینەیە کە   

گەنجینەی تێدا حەشاردەدرێ، لەم بڕگەیەدا یاری بە وشەکان کراوە، تیایدا ڕەوانبێژی لەنێوان 
ەنسی دەردەکەوێ. بۆیە واباشتر بوو وشەکان بە هەردوو زمانەکە یزی و فەرزمانەکانی ئینگل

 بنووسرێنەوە.
171

خانووە کۆنەکانی یە، لە Archwayمەبەست لێرە وەرگێڕانی ووشەی  خوێنەری بەڕێز،  
لێرەدا ، پێی دەگوترا تاق. بۆیە نشێوەی کەوانەیەکی گەورە  هەبوو یان دەروازە لەخۆشماندا، دەرگا 

 هەر ئەو وشەیەم بەکار هێناوە. 
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اتادا النگادن تا ەکەیە. لە ئینگلیزیدا پێی دەگوتر : بەردەکلیال." لەو ک
سەیری چاوەکانی ساۆفی کاردا ئااخۆ هایچ بریسارە ناساینەوەیەکی 

 ل  بەدەردەکەو .
سااۆفیش شااانێری بااۆ هەڵتەکاناادا سااەیری کریرتیسااەکەی بەردەماای  -

 کردبوو. "بەنم بە ڕوونی دیارە ئەمەیان بەردەکلیل نییە."
النگااادن نەیااادەزانی لە کوێاااوە دەسااات پێبراااا. ئااااخر بەردەکلیلەکاااان 

ماساااااۆنییەکان باااااوو باااااۆ دروساااااتررنی بەردە تاااااا ی  تەکنیرێرااااای
دەروازەیاای کە لەدواییاادا بااووە نیێنیێراای پیشااەیی زۆر مەحرەماای 

. ئاساااااتی تاااااا ی شااااااهانەکەدەساااااتەی برایەتااااای ماساااااۆنییەکان. 
. ئەمانە هەموویان لەگەڵ یەی ئااوێزان تەالرسازیی. بەردەکلیلەکان

ەییە باااۆ بباااوون. زانیااااری چاااۆنیەتی بەکارهێناااانی ئەو بەردە بنااااغ
دروسترردنی گومبەر و دەروازەی تا ادار بە شاێوە وەساتایەتیەکەا 
وای لە ماسااۆنییەکان کردبااووا بباانە وەسااتای دەوڵەمەنااد و نیێناای 
پیشەکەشاایان برااارێزن و ئەمەشاایان نیشااانەی سااەرکەوتنیان بااوو. 
بەدرەکلیلەکان هەردەم دابێری نیێنیرارێزیانەیاان هەباووە. هێشاتاش 

نەی نێاااو ساااندوو ی تەخاااتە دارە خەنەیااایەکە ئەم لاااوولەکە بەردیااا
پێاادەچ  لەوان جیاااوازتر باا . بەردەکلیلاای دەسااتەی مریاادانا ئەگەر 
هەر بە ڕاساااتی ئەوان دەساااتیان پێاااوەگرتب  و پاراساااتبێتیانا ئەوە 

 ئەم شتە نەبوو کە النگدن خەیاڵی بۆچووبوو.
"بەردەکلیلی مریدەکان بابەتی پسارۆڕێتی مان نیایە" النگادن وا دانای  -

ێاادا نااا. "حەز و خولیااای ماان  لە جااامە پیاارۆزەکەدا هێماسااازیییە پ
ساااەرەکیەکەیەتیا هەر بۆیەشاااە هەماااوو ئەو بەنااادوباوەی باااای لە 

 چۆنیەتی دۆزینەوەکەی دەکر ا پشتگوێ  خستووە."
 برۆکانی سۆفی تاق بوون. "دۆزینەوەی جامە پیرۆزەکە؟" -
بە  النگااادن نائاساااودانە ساااەری باااۆ لە اناااد و ئەم وشاااانەی دادێااای -

وریاااییەوە بااۆ دەربااڕین؛ "سااۆفیا بەگااوێرەی ئەفسااانەی مریاادانی 
دەسااااتەی برایەتاااای سااااایۆنا بەردەکلاااایلەکە کااااۆدی نەخشااااەیەی 
دەشاارێن ... ئەو نەخشااەیەی شااوێنی حەشاااردانی جااامە پیاارۆزەکە 

 ئاشررا دەکا."
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ساااایمای سااااۆفی سااااری هەڵااااگەڕا. "کەواتە تااااۆش پێتااااوایەا ئەمە   -
 خۆیەتی؟"

بڵاا . تەناناات بااۆ خۆیشاای شااتێ  بااوو هاای النگاادن نەیاادەزانی چاای 
باااوەڕپێرردن نەبااووا کەچاای هێشااتاش بەردەکلاایلەکە تاااکە لێرەوتاای 

بەردێراای کااۆدەدارا لەباان لااۆژیرەا کە دەکاار  لێاای هەڵبرڕێناادر . 
 .نیشانەی هەڵرۆلدراوی گوڵەڕەز شاردراوەتەوە

–ئەو بیاارۆکەیەی گااوایە  کریرتیسااەکە لەالیەن  لیۆناااردۆ داڤینشاای 
ەوە  -گەورەی مریاااادانی دەسااااتەی برایەتاااای سااااایۆنمامۆسااااتای 

نەخشااەی کێشااراب ا تیشااردەرەوەی ڕاسااتیێكی خۆشاامڵێزانەیە کە 
ئاماااژەیەی باا ا بەوەی هەر بە ڕاسااتی بەردەکلیلاای مریاادەکان باا . 
جێااارەنڵەی ئەو مامۆساااتا گەورەیە... بە چەنااادان ساااەدە لە دوای 

یۆنەوە ئەوەوە و لەالیەن ئەندامێری دیارەی دەساتەی برایەتای ساا
 . پەیوەندییەکە وا ئاسان نییە بەالوە بندر .بووژاوەتەوە

لەو دەیەی دواییاااااداا مێیووناساااااەکان لە کڵێسااااااکانی فەرەنساااااادا 
بەدوای بەردەکلاایلەکەدا گەڕاون. ئەوانەی بەدوای جااامەکەدا گەڕانا 
بە مێاایووی کااۆدە دووسااەرەیەکەی مریاادەکانی دەسااتەی برایەتاای 

 la clef deشتنە ئەو بەرەنڵامە کە سایۆن بەڵەد بوونا ئیدی گەی
voûte  یە و -بەردی بنااغەی تەالرساازی–دە اودەق بەردەکلیلەکە

کااۆدەکەی لەسااەر بەردەکە هەڵرەناادراوە و لە بەردی بناااغەی تااا ی 
. لە باان نشااانەی  گااوڵە ڕەزکەدایەیەکێاا  لە کڵێساااکان داناادراوە. 

نەباوو.  لەبارەی تەالرسازییشەوە لە نیشانەی گاوڵە ڕەزەکاانی کەم
. هەڵااابەتە پەناااڵەرەی گوڵەڕەزییەکاااانا نەخشاااونیگاری گوڵگاااوڵی

زۆروزەوەناااادی نەخشاااای پێاااانج تااااا یا پێاااانج پەلاااارە گااااوڵەڕەزە 
نەخشاااوەکە لە سااەرووی هەمااوو دەروازە تا ێاا  و ڕاسااتەوخۆش 
لەسااااااەر بەردی بناااااااغەکەدا دەبیناااااادر . پێاااااادەچی دۆزیاااااانەوەی 

ی نەخشااەی حەشااارگەی بەردەکلاایلەکە بەڵەدئاسااا ئاسااان باا . ئیااد
شاااوێنی دۆزیااانەوەی جاااامە پیااارۆزەکە لەو  لە بەرزی تا ێااا  لە 
کڵێسەیەکی چۆڵدا داندراوە و گاڵتەی بەو هەماوو هاموشاۆکارانەیدا 

 د ا کە بەژێریدا دێن و دەڕۆن.
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"ناب  ئەم کریرتیسە بەردەکلیلەکە ب ا" سۆفی وا مشتومڕی لەسەر   -
دڵنیااما بااپیرەم  شتەکە کردا "ئاخر ئەمەیان ئەوەندە کاۆن نیایە. مان

ئەم شاااتەی دروسااات کاااردووە. ئەم شاااتە نااااکر  بەشاااێ  بااا  لە 
 ئەفسانە دێرینەکەی جامەکە."

"لەڕاساااتیداا" النگااادنیش وا بەرساااهی دایەوەا هەساااتیش بە نیشاااانە  -
شاگەشااارەبوونێ  لە ساااەر دەموچاویااادا دەکاااراا "وا بڕوادەکااار ا 

انی بەردەکلاااااایلەکە لەم یەی دو دەیەی دواییاااااادا و لەالیەن مریااااااد
 دەستەی برایەتی سایۆنەوە داهێندراب ."

چاوەکانی لە سەرساامییان بریقەیاان دەهاات. "بەنم خاۆ ئەگەر ئەم  -
کریرتیسە  حەشاارگەی جاامە پیارۆزەکە دیاار بخااا کەواتە بااپیرەم 
بۆچی ویستوویەتی شتەکە بگااتە دەساتی مان؟ ئااخر خاۆ مان هایچ 

بااایرەمەوە. بیااارۆکەیەک  لەبااااریەوە نیااایە و ناشااازان  چاااۆن چاااۆنی 
 تەنانەت ناشزان  جامە پیرۆزەکەش چییە!"

باااۆ ماااایەی سەرساااامی النگااادن دەرکااای بەوە کااارد ا ساااۆفی لەم  
 سەیەیدا ڕاسات دەکاا. ئااخر کاابرا ئەو دەرفەتەی نەباوو سروشاتە 
ڕاستیەکەی جاامە پیارۆزەکە باۆ ساۆفی ڕوون برااتەوە. چیاڕۆکەکە 

شاارۆی خۆیاااان دەبااوایە چاااوەڕ  برراباااایە. لەو کاتەشاادا ئەوان تی
 خستە سەر بەردەکلیلەکە.

 ...خۆ ئەگەر بەڕاستی ئەمە ئەو شتە ب 
لەبەرگەکرتنی دەنگی هاشوهوشی تایەی تڕومبێلە گوللە نەبڕەکەداا 
النگادن بە خێرایاای هەماوو ئەو شااتەی لەباارەی بەردەکلاایلەی گااو  
لێببووا بۆ سۆفی ڕوون کردەوە. وەی دەگوتر ا ئەوە باۆ چەنادین 

تاارین نیێناای مریاادەکان شاااردنەوەی شااوێنی جااامە سااەدەیەا گەورە
پیرۆزەکەیەا ڕێنمایی شاردنەوەکەش بەدەست نەنووسراوەتەوە. لە 
پێنااااوی نیێنیرارێزیاااداا لە باااۆنەیەکی نیێنیااادا ڕازەکە بە شاااێوەیەکی 

سێنێشیا  )ساەرکار(ی هەڵبیێادراوی نوێادا  sénéchalزارەکی بە 
دا دەنگااۆی ئەوە دەگااوترا. هەرچەناادە لە ماااوەی سااەدەی ڕابااردوو

هەبووەا کە سیاسەتی  نیێنیرارێزییانەی مریدانی دەساتەی برایەتای 
سایۆن گۆڕاوە. لەوانەیە گۆڕانەکە لە ساایەی توانساتی ساایەکردنە 
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ئەلەکترۆنییە نوێرەوە هاتب ا ل  مریدەکان ساۆزیان داباوو هەرگیاز 
 جارێری دیرە   سە لەبارەی حەشارگەی شتە پیرۆزەکەوە نەکەن. 

لێیررسی: "ئاخر ئەدی چۆن توانیویانە نیێنیایەکە باۆ یەکێرای سۆفی  -
 دیرە بگوازنەوە؟"

"هەرلەبەر ئەوەشااەا بەردەکلیاال هاااتۆتە ئاااراا" ئیاادی النگاادن بااۆی  -
 172تۆپەکەکاتێااا  یەکێااا  لە چاااوار ئەنااادامە ساااەرڕوون کاااردەوە. "

دەمر ا هەر س  ئەندامەکەی دیرەا بەربیارێ  لە توێیی خوارەوە 
ەی سانشاااێل ساااەرکاری پێااادەدەن. بەنم پاااێش هەڵااادەبیێرن و پااال

ئەوەی شوێنی حەشارگەی جامە پیرۆزەکە بە ڕاسارێردراوە ناوێرە 
بڵێنا ئەوا تا ی دەکەنەوە ئاخۆ بەربایارەکە دەساەلمێن  کە شاایانی 

 پایەکەیە."
سااۆفی کە گااوێی لەمە باااوو هەنااد  نااااڕەحەت بااووا النگااادنیش لە 

بااااپیرەی چاااۆن ڕاوە هااایرەوە ئەمەی بە بیااار ساااۆفی هێناااایەوەا کە 
گەنڵیاانەی پێرااردووە تااا بگاااتە پاداشااتەکەی خااۆی. بەدانرێاادانراویا 
بەردەکلاایلەکە شااتێری هاوشااانی ئەم ڕامااانە بااووە. ئینڵااا دیسااان 
تااااا یرردنەوەیەکی بەم جااااۆرە لە جهاااااتە نیێنییەکاناااادا باااااو بااااووە. 
ناسراوترینیشااااااان لەم بااااااوارەداا ماسااااااۆنیەکان بااااااوونا کاتێاااااا  

ایەکەی باااانتر دیاریااادەکراا ئەوا لە باااۆنەیەکی ئەنااادامێریان باااۆ پااا
تایبەتااادا و بە چەنااادان سااااڵی پێشاااتریش تاااا ی کاااراوەتەوە ئااااخۆ 
شااااااایانەی پااااااایەکەیەتی. تااااااا دەشاااااایات ئەرکەکەی سەرشااااااان و 
تااااا یرردنەوەکەی  وڕساااااتر دەباااااوو تااااا ئەوکااااااتەی بەربااااایارەکە 

 دەگەیشتە  پلەی سی و دووەمینی  ماسۆنێتی.
ساااەلمێنەری ڕادەی شایساااتایەتییەا" ساااۆفی  "کەواتە بەردەکلااایلەکە -

وای بە النگاادن گااوتەوە. "خااۆ ئەگەر )سانشااێل( سااەرکارێری نااوێی 
بتوان  شتەکە براتەوەا کەواتە سەلێمنەری ئەو شایساتەبوونەیە کە 

 ناوەڕۆکەکی بزان ."
النگاااادن سااااەری بااااۆ لە انااااد. "ئەر  بەڕاسااااتا خااااۆ ماااان لەبیاااارم  -

 ەوە هەیە."چووبووەوەا تۆ ئەزموونێرت لەو بارەی

                                                           
172

 سەرتۆپ: هەرەبااڵ  
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"نەوەی هەر لەگەڵ باااپیرەما بەڵرااو لە کۆدشااراندندا پێاای دەگااوتر   -
'زمااانی خااۆزاڵی'. کاااتێریش تااۆ ئەوەناادە زیاارەی باایا کە کااۆدەکە 
بشاارێنی و بیرەیااتەوەا ئەوا ڕێااگەت پێاادەدر  هەرچاای لە نێویاادایەا 

 بیزانی."
النگاادن باااۆ سااااتێ  دوودڵ باااوو. "ساااۆفیا ئایاااا پێتاااوایەا ئەمە هەر  -

بەردەکلااایلەکەیە و باپیرەشااات پاااایەکی دەساااەنتدارانەی  بەڕاساااتی
لەنێو مریدانی دەساتەی برایەتای ساایۆندا هەباووە. ئااخر ئەو چاۆن 

 بۆتە یەکێ  لە چوار ئەندامە هەرە بانیەکە."
سۆفی ئاهێری هەڵرێشا. "ئەو پیااوە هەرە دەستڕۆیشاتووەکەی نێاو  -

ڵاااااێ  کاااااۆمەڵگە نیێنیااااایەکەی باااااوو. مااااان لەوە دڵنیاااااام. دەتاااااوان  ب
 کۆمەڵگەکەشا مریدایەتی سایۆن بوو."

النگااادن ساااەری لێتێرچاااوو. "تاااۆ دەتزانااایا کە ئەو ساااەر بە جهااااتە  -
 نیێنییەکەیە؟"

"دە ساڵ بەر لەئێستا هەناد  شات  بینایا کە نەدەباوایە هەر بیبیان .  -
لەو کاااتەوە  سااەمان بە یەکەوە نەکااردووە." سااۆفی ئیسااتێری کاارد. 

لە بااانی کااۆمەڵەکە باا ا  بەڵرااو "وەنەباا  باااپیرەم هەر ئەناادامێری پاا
 پێموایە دەمڕاستیان بووە."

النگااادن باااڕوای بەم  ساااەیەی ساااۆفی نەکااارد. "مامۆساااتای گەورە؟  -
 بەنم.... خۆ هیچ ڕێگایەی نەبووا کە تۆ بەم شتە بزانی!"  

"من جار  لەو بارەیەوە  سە ناکەم." سۆفی ڕووی خاۆی وەرگێاڕا  -
 اد تنبێتەوە وابوو.و دەربڕینەکەشی  وەی ئەوەی لەبن ئازار

ئیدی النگدنیش حەپەساویانە بە بێدەنگی دانیشتبوو. ژای سانیێر؟ 
؟ وێڕای دەنگادانەوەی ئەو ڕاساتییە ورووژێانەرەا مامۆستای مەزن

النگاادن هەسااتێری ختووکەداریااانەی هەبااوو بەوەیا بەڵرااو هەمااوو 
شااااتێ  ڕێرااااوڕەوان بێااااتەوە. لەدوای هەمااااوو شااااتێرداا مامۆسااااتا 

یدەکانی دەساتەی برایەتای پێشاووا بیچمای ناساراوی مەزنەکانی مر
دنیای هونەر بوون. لەم چەند ساننەی دواییشدا ڕاستیی سەلمێنەر 
لە کتێبخانەی نیشتمانیی پاریسەوە و لەڕێی ئاشرراکردنی دۆسیەی  

 نیێنییەکانەوە ئاشررا بوو.
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هەماااااااوو مێیوونووساااااااێری دەساااااااتەی مریااااااادایەتی و هەماااااااوو 
ەکە دۆسیەکەیان خوێندبووەوە. لەژێار مشوورخۆرێری جامە پیرۆز

دا ئەوەی پێشااتر مێیوونووسااان گومانیااان  Lm 249 4بەناادی 
بۆچووبااااااووا بە شااااااێوەیەکی حاشاااااااهەڵنەگرانە سااااااەلێمێندرا کە: 
مامۆسااتا مەزنەکااانی دەسااتەی مریاادایەتی و لەنێویشاایاندا لیۆناااردۆ 
داڤینشااایا باااۆتیچیلیا ساااێر ئیساااحاق نیاااوتنا ڤیرتاااۆر هۆگاااۆ و لە 

یان تازەتر ژان کۆکتووا هونەرمەندە ناودارەکەی پاریسای هەمووش
 بوون.

 ؟باشە بۆچ  ژای سۆنیێریش هەو نەبووب 
بە پەی بااااردن بەوەیا کە ئەمشااااەو بڕیاااااربوو لەگەڵ سااااانیێردا   

مامۆساتا مەزنەکەی دابنیش ا دوودڵییەکەی النگدن چڕتر باووەوە. 
؟ ۆچیدەستەی مریدایەتی سایۆن داوای دیاداری منای کاردووە؟ با

؟ لەپاااڕێرەوە شاااتەکە وا هەر باااۆ کاااورتە گفتوگاااۆیەکی هونەرییاااانە
پێنەدەچاااوو وابااا . هەرچۆنێااا  بااا ا دڵخەبەردانااای النگااادن ڕاسااات 
دەرچااااووا هەر تااااازە مامۆسااااتا گەورەکەی دەسااااتەی مریاااادایەتی 
ساااااایۆن بەردەکلااااایلە ئەفساااااانەییەکەی باااااۆ کاااااچە کاااااوڕەزاکەی 

بەرت النگاادن گواسااتۆتەوە و هاوزەمااانیش فەرمااانی پێرااردووەا ڕۆ
 بدۆزێتەوە.

 !شتێرە نایەتە بڕواکردن
خەیاااڵ و ئەندێشااەی النگاادن  نەیاادەتوانی ئەو رەوشااەی ڕەفتاااری 
ساااانیێر ڕوون برااااتەوە. خاااۆ ئەگەر تەناااانەت ساااانیێر لە مەرگااای 
خۆیشااای ترساااا بااا ا ئەوا سااا  ڕاسااارێردراوی دیااارە ماااابوون کە 

یەتی نیێنییەکەیاااان باااۆ بگاااوازێتەوە و  ساااەالمەتی دەساااتەی مریااادا
 پارێزراو ب .

تااااۆبڵێی سااااانێیڕ ئەو سااااەرچڵییە گەورەیە چیاااایە کردویەتاااایا کە 
بەردەکلااااااایلەکە بگەیەنێاااااااتە دەساااااااتی نەوەکەیا بەتاااااااایبەتیش کە 
هەردووکیان دەمێرە لێ  دابڕاون؟ باشاە باۆچی النگادن... کە تەواو 

 بێگانەیە لە پرسەکەوە بگلێندر ؟
لەگای هازران  وا ەوەلەبەرخاۆی. النگادن ئەڵقەیەکی ئەم مەتەڵە بازرە

 ڕاچوو.
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پێاااااادەچ  جااااااار  هەر لە چاااااااوەڕوانی وەنمەکااااااان داباااااا . لەو 
کەینااااوبەینەدا دەنگاااای گااااۆڕاوی تایەکااااان هەردووکیااااانی بە ئاگااااا 

باشاە باۆچی هێناوەیەوە. دەنگی زیخ و چەو لەبەر تایەکان دەهات. 
؟ النگدن مەراق ما. ئاخر ڤێرن  پێیگوتبوون دەیانباتە شوێنێری الیدا
مەت لە دەرەوەی شاااار. تاااڕومبێلەکە هێواشااای کاااردەوە و لە ساااەال

شوێنێری ڕە وتەق وەستا. سۆفی نیگایەکی نیگەرانییانەی لە النگدن 
بڕیا بە پەلەش کریرتیسەکەی هەڵگرتەوە. النگدنیش خساتیەوە نێاو 

 چاکەتەکەی.
کاتێریش تڕومبێلەکە وەستێندراا هێشتا سلفەکەی نەکوژاندبۆوەا کە 

ڕەی کااردنەوەی لێوەهااات. کاااتێریش دوو الی دەرکەی پشااتەوە خاا
دەرگاکە لەیەی ترازانا النگادن بەوە سەرساام باوو کە تاڕومبێلەکە 
لە شاااڕێگەکە الدراوە و لە ناااوچەیەکی بە داروباااردا وەسااتێندراوە. 
ڤێرن  لەبەردەم دەرکەکە پەیدا بووا شەکەتی بە چاوەکانییەوە دیار 

 بوو. دەمانچەیەکیشی لەدەستدا بوو. 
ەداخەوە بااااۆ ئەمەا" کااااابرا وای پێگااااوتن. "هەر بەڕاسااااتیش هاااایچ "ب -

 دەرەتانی دیرەم نییە."
  
 
 
 

 ٤٩بەندی 
 

ئەناادر  ڤێرناا  بە خااۆیی و دەمااانچەکەی دەسااتی سااەیر دیاااربووا 
بەنم چاوەکانی بریسرەیەکی لێبڕاوانەیان لێدەباریا النگدن هەستی 

 کردا مایەی هۆشمەندی نییە کابرا تا ی بررێتەوە.
داخەوە دەباا  ماان هەر سااوور باا ا" ڤێرناا  وای گااوت و لااوولەی "بە -

دەمااانچەکەی لە هەردوو کەسااەکەی پشااتی تااڕومبێلە باااربەرەکەی 
 کرد. "دەی سندوو ەکە دان  خوار ."
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سااۆفیش سااندوو ەکەی تونااد بە سااینگیەوە گاارت. "ئاااخر تااۆ گوتاات   -
 گوایە برادەری باپیرەم بووی."

نی بااپیرەت بارەم." ڤێارنێیش "ئەرکی من ئەوەیە پارێزگاری لە ساما -
بەم جاااۆرە وەنمااای دایەوە؛ "ئەوەش دەق ئەو ئەرکەیە کە بە جێااای 

 دەگەیەن . دەی هەر ئێستا سندوو ەکە دان  خوار ."
 "ئاخر باپیرەم ئەم شتەی بە من سراردووە! سۆفی وای  پێگوتەوە. -
"دەی وەی دەڵاااێ  وا بااارەا" ڤێرنااا  وای فەرماااان بەساااەردا کااارد و  -

 ل  بەرز کردەوە.دەمانچەکەشی 
 سۆفیش سندوو ەکەی دانایە بەر پێی خۆی لە سەر بۆنیتەکە.

ئینڵااااا النگاااادن سااااەیری کاااارد کە لااااوولەی دەمااااانچەکە ئەمڵااااارە 
 ئاراستەی ئەو کرا.

"مستەر النگادنا" ڤێرنا  باو وای گاوت؛ "تاۆ دەبا  ساندوو ەکەم باۆ  -
 بێنی. ئەوەش بزانە بۆیە  داوا لەتۆ دەکەما چونرە هیچ دوو دڵ نی 

 تە ەت لێبرەم."  
النگاااادنیش بە چاااااوی خااااۆی ئەوەی بااااانرەوانەکە کااااردی بااااڕوای  -

 نەدەکرد. "باشە بۆ وا دەکەی؟"
"بەالی تااااۆوە ماااان بااااۆ وادەکەم؟" ڤێرناااا  بەرپەچاااای دایەوە و بە  -

ئەکسااااااەنتێری ئینگلیاااااازی ڕەق  پێیگااااااوت؛ "بااااااۆ ئەوەی سااااااامانی 
 مەممیلەکەم برارێزم."

فی لە شاوێنی خاۆی وای پا  "ئاخر ئێستا ئێمە مەممیلی تۆین." ساۆ -
 گوت.

ڤێرن  ڕووخساری باوو بەبەفارا ساەیر وەرگەڕا. "خااتوو نیهاوا مان  -
نازان  چۆن ئەمشاەو ژماارە حیساابەکەت دەساترەوتا بەنم دیاارە 
گەمەیەکی  ێزەون دەکەی. خۆ ئەگەر بە نیاازی تااوانەکەت  بزانیبااا 

 هەرگیز ڕیگام نەدەدای لە بانرەکە بچیتە دەرەوە."
ن پاێ  گاوتی." سااۆفی وای پێگاوتەوەا "ئاێمە فڕماان بەسااەر "ئااخر ما -

 کوشتنی باپیرەمەوە نییە!"
ڤێرن  چاوێری لە النگدن کارد. "هەر ئێساتا ڕادیاۆ ڕایگەیانادا کە تاۆ  -

نەوەی هەر بە کوشاااااتنی ژای ساااااانیێروە تۆمەتبااااااریا بەڵراااااو بە 
 کوشتنی س  کەسی دیرەش."
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ی لێاادا باا  "چاای!" النگاادن لە شااوێنی خااۆی وەی ئەوی بروساارەیە -
؟ ژماااارە ڕێااارەوتەکە الی ئەو سااا  کوشاااتنی دیااارەشڕەق باااوو. 

 وڕستر باوو لە تااوانە ساەرەکییەکەی یەکەم. دیاارە ڕووداوەکە بە 
. نیگااای چاوەکااانی ساا  سانشێلە)سااەرکارە(کانڕێاارەوت نەبااووە. 

خااۆ ئەگەر هەر النگاادن دابەزیەوە سااەر سااندوو ە دار خەنەیاایەکە. 
نیێر هاایچ دەرەتااانی دیاارەی بااۆ ساا  سااەرکار کااوژرابنا ئەوا سااا

 .نەمابۆوە. ئەو دەبووایە بەردەکلیلەکە بگەیەنێتە کەسێ 
"کااااات  ماااان تااااۆ ڕادەسااااتی پااااۆلیس دەکەما ئەوان دۆزەکە یەکاااان  -

دەکەنەوە." ڤێرناااا  وای بە النگاااادن گااااوت؛ "ماااان بااااانرەکەم زێاااادە 
 لەپێویست لەم  دۆخە تێوەگنندووە."

وانییە ئێمە ڕادەستی پۆلیس سۆفی لە ڤێرنت ڕاما. "ئاشررایە نیازت  -
برەی. خۆ دەکارا بماانگێڕیتەوە باانرەکە. کەچای لەباری ئەوەدا لێارە 

 ڕاتگرتووە و دەمانچەشت لێڕاگرتووین؟"
"بااااپیرەت ئاااێمەی  لەبەر یەی هاااۆ بەکااار  گرتاااووەا باااۆ  ئەوەی  -

سااامانەکەی هەم پااارێزراو باا  و هەم تایبەتمەناادیەکەی نەشااێو . 
تێدا ب ا نیازی ئەوەم نییە ڕێگا بدەم ئەوسا سندوو ەکە هەرچیێری 

هیچ پارچەیەکی ببێتە بەڵگەی لێرۆڵینەوەی پۆلیس. مساتەر النگادنا 
 دەی سندوو ەکەم بۆ بێنە."

 سۆفیش سەری بادا. "نەخێر ناب  وا برەی." -
ئیاادی دەمااانچەکە تە ەی لێااوە هاااتا لەسااەر سااەریان فیشااەکێ  بە 

وەی تاااڕومبێلەکە بنمیچااای تاااڕومبێلەکە کەوت. لەبەر تە ەکە پشاااتە
 هەژایەوە و  ەوانی فیشەکەکەش کەوتە سەر بۆنیتەکە.

 ! النگدن لە شوێنی خۆی ڕەق بووەوە.بە نەفرەت ب 
ئەمڵارە ڤێرن  زۆر بەمتمانە بەخۆبوونەوە دەمی کردەوەا "مستەر  -

 النگدنا دەی سندوو ەکە هەڵگرەوە."
 النگدنیش دەستی دایە سندوو ەکە و بەرزی کردەوە.

منی بێنە." ڤێرن  کە لە پشت دەمامی پشتەوە وەستابووا  "ئێستا بۆ -
سااێرەی بەباشاای لێگرتبااووا لااوولەی دەمااانچەکەی بااۆ نێااو بااارگەی 

 تڕومبێلەکە ڕاهێشتبوو.
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النگاااادن کە سااااندوو ەکەی بە دەسااااتەوە گرتبااااووا بەرەو دەرگااااا 
 کراوەکە ڕۆیشت. 

لە بیاری کاردەوە.  لەبەرخاۆیەوە! النگادن وا من دەب  شاتێ  بارەم
نوساتی ئەوە دام بەردەکلایلەکەی دەساتەی مریادایەتی ڕادەسات ئا

! کاتێاااااا  النگاااااادن بەرەو دەرگەکە دەڕۆیشااااااتا پااااااێگەی باااااارەم
هەڵسانەکەی زۆر وردەکارانە بووا ئیادی مەراق مااا ئااخۆ دەتاوان  
ئەو پااێگەیەی لە بەرژەوەناادی خااۆی بەکااار بێناا . ئێسااتا لااوولەی 

شاوێنێری لەباار بااۆ  دەماانچەی ڤێرنا  لە ئاساتی ئەژناۆی ئەو دایە.
؟ لاا  بااۆ بەدبەختاایا کااات  النگاادن لە کااابرا ئەوەی شاااپێری لێباادەم

نزیاااااا  بااااااووەوەا ئەویااااااش هەنااااااد  لە دەرگەکە دوور کەوتەوەا 
پێاادەچوو ڤێرناا  هەسااتی بە ساااتە دژوارەکە کردباا ا ئیاادی چەنااد 
هەنگاوێاا  گەڕایەوە دواوەا لە دووری شااەش پێیااوە پااێگەی خااۆی 

 ودای شاپەکەی ئەو دوورکەوتەوە.گرتەوەا بەم جۆرە لە مە
"ڤێرناا  فەرمااانی بەسااەر النگدناادا کاارد؛ "دەیا سااندوو ەکە  لە الی  -

 دەرگەکە دان ."
النگااااادن مااااایاری لەبەر دەساااااتدا نەماااااا. دانەوەیەوە و ساااااندوو ە 
دارخەنەییەکەی لەسەر لێواری  دەرگاای تاڕومبێلە بااربەرەکە دانااا 

 .شتەکەی ڕێ  لەبەردەم دەرگا کراوەکەی دانا
 "ئێستایلێش ا هەڵسە سەر پ ." -

خەریرباااوو النگااادن هەڵساااێتەوەا بەنم وەساااتاا چااااوی لەو  ااااوغە 
فیشاااەکە بچراااۆلە کاااردا کە ڕێااا  لە مەودایەکااای گونڵااااو لەساااەر  

 بۆنیتی تڕومبێلەکە کەوتبوو.
 "دەی هەڵسەوە و لە سندوو ەکە دوور کەوە." -

ر النگاادن بااۆ ساااتێری درێیتاار لەشااوێنی خااۆی چە اایا چاویشاای هە
لەسااەر ڕێااڕەوی دەرگااا ئاساانینەکە  بااوو.  ئینڵااا هەڵسااا سااەر پاا . 
کاااتێریش هەڵساااا یەکسااەر بە پاا   ەوانە فیشااەکەکەی خسااتە نێااو 
ساااایرەی پێااااوەدانی دەرگەکە. پاشااااان بە تەواوی هەڵسااااا و چەنااااد 

 هەنگاوێ  بۆ پشتەوە گەڕایەوە.
 ڕووشت بسووڕێنەوە." و بگەڕێوە  الی دیوارەکە -

 .النگدنیش بەگوێی کرد
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ڤێرن  هەستی بە تارپەی خێارای لێادانی دڵای کارد. ئیادی بەدەساتی 
ڕاستی سێرەی دەمانچەکەی  لێگرتن و بە دەستی چەپەش ویساتی 
سااندوو ەکە هەڵبگاار . بااۆی دەرکەوت سااندوو ەکە لەوە  وڕسااترە 

. پێویسااات  بە هەردوو دەساااتەبە دەساااتێ  باااۆی بەرزبرااارێتەوە. 
مبێلەکە کااردا حیسااابی چاااوێری لە هەردوو هەنتااووەکەی نێااو تااڕو

سەرچڵیەکەشی کرد. هەردووکیان پازدە پ  لێیەوە دوور بوونا لە 
بنەبانی بارگەکە بوونا تا ڕاددەیەی لەو دوور بوون. ڤێرن  هەموو 
شااتەکانی لە مێشااری خااۆی لێراادایەوە. خێاارا دەمااانچەکەی لەسااەر 
دەمامیەکە دانا و ئینڵا  بە هەردوو دەست ساندوو ەکەی هەڵگارت 

ر زەوی داناااا دەمودەسااتیش دەسااتی دایەوە دەمااانچەکە و و لەسااە
سێرەی لە پشتی هەردووکیان گرت.  هیچ کامێ  لە دوو کەسەکان 

 لە شوێنی خۆیان نەجوون.
. ئێساااتاش هەماااوو ئەوەی مااااوەتەوەا دەرگەکە پێاااوە بااادا و تەواوە

کڵۆمی بدا. بۆ ساتێ  سندوو ەکە هەر لەسەر زەوی باووا دەساتی 
ەی دەرگە و ویسااتی بەرزی براااتەوە و دەرگەکە دا ئاساانە ڕاگاارەک

پێوە بداتەوە. کاتێریش دەرگاکەی بۆ یەی هێناوەیەوە هەر ئەوەندە 
مابوو ڕاگرەکە الببا و دابخار . کەچای دەرگەکە بە تە اینێرەوە باۆ 
یەی هاتەوەا ڤێرنێیش دەستبەج  دەسرەکەی گرت و بۆ الی چەپ 

ا زۆری نەماابوو تەواو پاڵی نا. دەرگەکە لەساەر ئانوسااتی پێاوەدان
دابخر  بەنم لە کۆتاییدا بە شێوەیەکی ناچاوەڕوانرراو وەساتاا بە 

؟ ڤێرنااا  ئەوە چااای دەگاااوزەر تەواوی نەچاااۆوە جاااێگەی خاااۆی. 
جااارێری دیاارە دەرگەکەی پاااڵ نااایەوەا بەنم هەر نەچااۆوە جااێگەی 

 !خاااۆ دەرگەکە بە تەواوی پێاااوەنەدراخاااۆی بە تەواوی دانەخااارا.  
ە تەوژمە ترسێ  کردا ڤێرن  بە هێزەوە دەرگااکەی ئیدی هەستی ب

! ئەمڵارەیان ڤێرن  شتێ  بەری گرتووەپێوەداا بەنم هەر دانەخرا. 
لێی سووڕا تا بە هەموو شانی دەرگاکە بۆ نااوەوە پااڵ باداا کەچای 
ئەمڵارەیاااان دەرگاااااکە بەهێاااز بەرەو دیااااوەی دەرەوە کاااارایەوە و 

شااتی داخسااتا شاارانی یەکسااەر بە دەموچاااوی کەوت و لەجێاادا بەپ
کەپااووی زۆر بە ئااازار بااوو. دەمانچەکەشاای مەدوایەی لە دووری 
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ئەو کەوتبااووا هەسااتی بە گەرمااایەتی خااوێنی کاارد کە لە لااووتیەوە 
 هات.

ئەوسااااااا النگاااااادن بااااااازی دایە نزیاااااا  ئەوا ڤێاااااارنێش هەوڵاااااای دا 
هەڵبساااتێتەوەا بەنم هیچااای نەبینااای. لەگەڵ تەکاااانەکەی بینیااانەکەی 

ان بەپشاااتدا کەوتەوە. ساااۆفی نیهاااوش هااااواری بوولێااڵ باااووا دیسااا
دەکرد. چەند خولەکێ  دواترا هەساتی کارد پەڵە هەورێرای پایس و 
تۆزاوی بە سەر سەردا باری. گوێی لە زیڕەی تایەکان بوو لەسەر 
خاااۆڵەکەوە  دەهااااتا تاااڕومبێلەکەش نەیااادەکاری لە شاااوێنی خاااۆی 
 بساااوڕێتەوە. دەماااامیەکەی پێشاااەوەی لە  ەدی دارێااا  گیااار باااوو.
دەنگاای مەکیاانەکە گااڕەی دەهااات و دارەکەش چەمااایەوە. لەکۆتایاادا 
دەمااااااامیەکەی لە نێوەڕاسااااااتدا کەرت بااااااوو. دەمااااااامیەکە لەوالی 
تڕومبێلەکە کەوت. کاتێریش گەیشتە ساەر جاادە و ڕاساتەڕ  باووا 
تاریرییەکە بە الیتی تڕومبێلەکە هەند  ڕوونای و ئیدی خێارا باۆی 

 دەرچوون.
یبەسەر زەویەکەدا گێڕا. لەژێر شاەو ە ڤێرن  چاوی دوروبەری خۆ

 کزەکەی مانگیشدا هیچ شتێری لەو  بەدی نەکرد. 
 سندوو ە دارینرەش لەو  نەمابوو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٠بەندی 
 



317 

تڕومبێلی جۆری فیات سایدانە نەناساراوەکە لە کۆشاری گانادۆلۆفۆ 
دا بەرەو خاوار باۆ نااو (ئالباان)هاتەدەرا بەنێو بەرزایای  گردەکاانی 

ا شااااااااۆڕبووەوە. لە کورساااااااای پشتەوەشااااااااداا مەتااااااااران دۆڵەکەد
ئارینگارۆسااا خەناادەی لەسااەر لێااو بااووا هەستیشاای بە  وڕسااایی 

نێو جانتااکەی ساەر کۆشای کاردا لەوەش مەراق  دەفتەر چەکەکانی
ماااا ئاااخۆ چەنااد کاااتی دیاارەی بااو  تااا شااتەکە لەگەڵ ئەوەی الی 

 مامۆستا ئاڵوگۆڕ دەکا.
 .بیست ملیۆن یۆرۆ
بااااۆ ئارینگارۆسااااا بە دەسااااەنتێری بەهااااادارتر ئەم بااااڕە پااااارەیە 

 دەگەڕێتەوە. 
کاتێریش لەسەر جادەکەداا تڕومبێلرە خێرا لەسەر ڕێگای گەڕانەوە 
بۆ ڕۆمای لێدەخوڕیا دیسان ئارینگارۆسا خاۆی لەنێاو ئەو مەرا ە 
بینییەوەا تاۆبڵێی باۆچی تاا ئێساتا مامۆساتا هایچ پەیوەنادیێری پێاوە 

ە بەرکاای مەباااکەی دەرهێناااا سااەیری نەکااردووە. ئیاادی مۆبااایلەکە ل
 ئاماژەی وەرگر و نێرەرەکەی کردا بینی یەکڵار کزە.

"لێرە خزمەتگوزاری وەرگرتنای تەلەفاۆن پچڕپچاڕەا" شاوفێرەکە کە  -
لە ئاوێنەی پێش خۆی سەیری پشتەوەی کردا وای بە ئارینگارۆسا 
گااوت. "پێاانج خااولەکی دیاارە ناباااا لەو شاااخانە دەردەچااینا ئەوسااا 

 زاریەکە بە باشی دەسترێدەکاتەوە."خزمەتگو
ە گااااوت و لە "سوپاساااات دەکەم." ئارینگارۆسااااا وای بە شااااوفێرەک -

خزمەتگاوزاری لێارە لەنێاو ئەو   دایگارت. پڕیش شەپۆلە نیگەرانیێ
؟ لەوانەیە مامۆسااتا هەوڵاای داباا  پەیوەناادی  شاااخانە دەسااتناکەو 

 پێوە برا. ک  ناڵ  شتێری نەخوازراویش ڕووی نەواوە.
ارینگارۆسااا لە پۆسااتی پەیامەکااانی نێااو مۆبااایلەکەی ڕواناای. خێاارا ئ

هیچاای تێاادا نەبااوو. ئینڵااا دیسااان پەی بەوە بااردا ئاااخر مامۆسااتاکە 
هەرگیااز پەیااامی تۆمااارکراو جێناااهێڵ . ئەو بااۆ پرساای پەیوەناادی 
کاااردنا پیااااوێری زۆر وریاااایە. کەی بە ەد مامۆساااتا لە دژوارێتااای 

نەی دنیااای نااو  نااازان .  سااەکردن بەهااۆی ئەو پەیوەناادییە گشااتیا
ئەدی هەر ئەو سااایەکردنە ئەلیرتاارۆنییە نااوێیە بااووا تااوانی دەسااتی 

 بەو هەمو زانیاریە سەرسوڕهێنەرانە ڕابگا.
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 .هەر لەبەر ئەم هۆکارەیەا ئەو زیاتر وریایە
بۆ بەدبەختایش ئەو وریاابوونەی مامۆساتاا وایرردباوو هایچ جاۆرە 

هەر مان دەسترێشاخەری ژمارەیەکی پەیوەندی پێوەکردنی نەدات . 
کەواتە بااا ا مامۆسااتا پێشااتر ئەمەی پێگوتبااوو. زەناا  لێاادان دەباا 

. هەنااووکەش ئارینگارۆسااا لەوە تەلەفااۆنەکەت لە نزیاا  خااۆت باا 
تێگەیشاتا کە لێاارە تەلەفااۆنەکەی بە باشای کااارا نەبااووا ئیاادی لەوە 
دەترسااا نەبااادا چەنااد جارێاا  مامۆسااتا زەنگاای بااۆ لێااداب  و بااۆی 

 ا ئەوسا گومانێری خراپی بە مێشردا هاتب .حاسڵ نەبووب 
 دەکر  ئەو بیری بۆ شتی خراپ چووب .

 .یان پێیواب  من لە بە دەستیێنانی داواکەی سەرنەکەوتووم
 مەترانەکە سووکە ئارە ەیەکی کرد.

 .لەوەش پۆلرتر... وای زانیب ا من پارەکەم بۆخۆم بردب  و هەنتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥١بەندی 
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لە خێراییە مامناوەنادییەکەی کە شەسات کیلاۆمەتر باوو لە  تەنانەت

ەی پێشااااەوە کە لەسااااەر زەوی یسااااەماتێرداا ئەو پااااارچە دەمااااامی
 دەخشاا دەنگێری وای لێدەهاتا گوێی کەڕ دەکردن. 

 ا النگدن وای بیرکردەوە.دەب  لەسەر ڕێگەکە دەربچین
تەنااانەت ئەو بەئاسااتەم پااێش خۆیشاای دەبێناای ئاااخۆ بەرەو کااو  

ەخوڕ . الیتی تڕومبێلەکە لە گڕێینە دەرچووبووا تیشرێری کاز لێید
و الڕ  بااووا بە هااۆیەوە نەیاادەتوانی پااێش خااۆی بە باشاای ببیناا . 

تااڕومبێلەکە هەر بااۆ پشااتەوە بااۆ بااارگەکەی  زرێبەناادییەکەیدیااارە 
 بووەا نەوەی پێشەوە.

ساااۆفیش لەساااەر کورسااای ساااەکنەکە دانیشاااتبووا لەو ساااندوو ە 
 .173ببۆوەدارخەنەیەی کۆشی نز

 "ئەر  تۆ باشی؟" النگدن وای لە سۆفی پرسی. -
 سۆفی بە هێدمەگرتووی دیاربوو. "ئەر  تۆ باوەڕت پێی کرد؟" -
"سااااااەبارەت بە ساااااا  کوشااااااتنەکانی دیاااااارە؟ بێگومااااااان. ئەمەش  -

وەنماااادەرەوەی زۆر پرسااااەا هەر ئەو شااااتەش وای لە نااااامرادێتی 
وەنماای بااپیرە کاردووەا بەردەکلاایلەکە ڕادەساتی تاۆ براااا هەروەهاا 

 ئەوەش دەداتەوەا چۆن فاش  بەو شێلگیرییە بە دوای منەوەیە."
"نەخێر. مەبەستی من  سەی بانرەوانەکەیە بەوەی دەیەو  بانرەکە  -

 برارێز ."
 النگدن سەیرێری کردا "وەی چی؟" -
 "بۆ ئەوەی بەردەکلیلەکە بۆ خۆی ببا." -
ی النگدن مەزندەی ئەمەی هەر نەکردبوو. "ئاخر ئەو چۆن بزان ا چ -

 لە نێو سندوو ەکە دایە؟"
"ئااخر بااانرەکەی شااتەکەی هەڵگرتاووە. ئەویااش باااپیرەمی دەناساای.  -

لەوانەیە شااتێری زانیباا . بااۆیە الی خااۆی بڕیاریااداب  جااامەکە بااۆ 
 خۆی ببا."

النگدن سەری بۆ بادا. پێیوابوو ئەستەمە ڤێرن  لەو جاۆرە کەساانە  -
ەڵا  کردبا  بە ب . "لە ئەزموونی منداا تەنیا دوو هۆ هەن وای لەخ
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دوای جامەکەدا بگەڕێن. ئەوانەی کە سادەو ساویلرەن و بەڕاساتی 
پێیاااااان وایە بە دوای جاااااامە ونباااااووەکەی میساااااادا دەگەڕێااااان و 

 دەیدۆزنەوە...."
 "یان؟" -
"یان ئەوانەی ڕاستیەکە دەزانن و مایەی مەترسیشە بۆیان. ئاخر لە  -

ەسات بێانن مێیوودا چەندین دەستە و تا   هەوڵیانداوە جامەکە بەد
 تا بیشرێنن و بیفەوتێنن."

بێاادەنگییەکەی نێوانیااان وای لە دەنگاای دەمااامیە لەزەوی خشاااوەکە 
کااااارد پتااااار بااااا  و هەراساااااانیان براااااا. ئەوان ئێساااااتا هەر چەناااااد 
کیلاۆمەترێری کەمیاان بڕیاوەا خااۆ ئەگەر واباڕوا و بریسارە ئاااگر لە  

ەترسی دەمامیەکەی ژێر تڕومبێلەکە بەرزببێتەوەا دەبێتەی مایەی م
بۆیاااااان. لەوەش هەر گەڕ ا خاااااۆ ئەگەر هەر تڕومبێلێرااااای دیااااارە 
بەالیاناادا تێاارەڕ ا بێگومااان دەبێااتە مااایەی سااەرنج. ئیاادی النگاادن 

 هەموو ئەوانەی لەمێشری خۆی لێ  دایەوە.
"ڕایاااادەگرم و دەچاااا  سااااەیری دەکەم ئاااااخۆ شااااتێر  پاااا  لەگەڵ  -

 دەمامیەکە ناکر ." ئینڵا تڕومبێلەکی الدا و وەستاندی.
 ۆ جار  هەرهیچ نەب  دەن  و هۆڕ نەما.خ

کاتێاااااااا  النگاااااااادن بەرەو پێشااااااااەوەی تااااااااڕومبێلەکە ڕۆیشااااااااتا 
سەرساااوڕماوانە هەساااتی کااارد کە وریاااایە. ئااااخر بەم شاااەوە ئەوە 
دووەمین جار بوو لووولەی دەمانچەی تێبگیر . ئینڵا بەهاۆی ئەو 
مۆتەکەیەوە هەناساەیەکی  اووڵ  هەڵرێشااا هەوڵیادا چاارەیەکی باۆ 

وە. لەچاو ئەوەی کە ئێساتا ئەو ڕاوەدوو دەنادر ا هەساتی بدۆزێتە
بە  وڕسایی بەرپرسیارێتییەکەی کردا بەوەی سۆفی  کریرتیساێری 
لەبااوەش گرتااووەا نەخشاەڕێگای تەلیسااماویترین نیێنای جییااانی لە 

 خۆگرتووە.
خۆ ئەگەر بەرگەی شتە گەورەکەش نەگرنا النگدن پەی بەوە باردا 

ردەکلااایلەکە باااۆ دەساااتەی مریااادایەتی دۆزیااانەوەی ئەو ئەگەرەی بە
بگەڕێندرێتەوەا لەباارچوو. هەواڵە ناوێرەی مردنای هەر سا  کەساە 
پایەبەرزەکااانی نێااو دەسااتەی مریاادایەتیا دۆخەکەی ئاااڵۆزتر کاارد. 
هەب  و نەب   دزە کراوەتە نێو دەستەی مریدەکان. ئەوان ئاشررا 
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د . هەر دەبااا  دەساااتەکە ساااایەکرابن و لەژێرچااااودێری توناااباااوونە
داندرابنا یاخود یەکێ  لەنێو پایەبەرزەکانی ئەوان خەبەری لێدابن. 
هەر ئەمەش ڕووناای دەکاااتەوەا  ئاااخۆ بااۆچی ژای سااانیێر هەوڵاای 
داوە بەردەکلیلەکە بگەیەنێتە دەستی سۆفی و النگدنا چونرە ئەوان 
کەسااانێرن لە دەرەوەی بااازنەی دەسااتەی مریاادایەتینا لە ئەگەری 

ئیااااادی ئاااااێمە نااااااتوانین بەردەکلااااایلەکە  ئاشاااااررابوون بە دوورن.
. خاااااۆ ئەگەر النگااااادن بگەڕێنیااااانەوە دەساااااتی مریااااادانی ساااااایۆن

بیرۆکەیەکی وایشی هەب ا چاۆن دەساتەی مریادان بادۆزێتەوەا ئەو 
ئەگەرەی  کە هەنگاوێ  بۆ ڕادەساترردنەوەی بەردەکلایلەکە بچێاتە 
پێشااااەوەا تووشاااای نەیاااااری خااااۆی دەبێااااتەوە. ئیاااادی هەر بەالی 

بەردەکلاایلەکە کەوتااۆتە دەسااتی سااۆفی و النگاادنا سااا کەمیاایەوەا 
 ئەگەر ئەوان بیانەو  یان نەیانەو ا ڕەوشەکە وا کەوتۆتەوە.

پێشەوەی تڕومبێلەکە لەوە خراپتر بوو کە النگدن ڕەچاوی دەکارد. 
الیتاای دەسااتەچەپی هەر پێااوە نەمااابووا هەرچاای الی ڕاستەکەشاای 

وە. النگااادن باااووا وەی چااااوی تۆپێااا  کەوتباااووا پێیااادا شاااۆڕ بباااۆ
الیاااااتەکەی ڕاساااااترردەوە و دایناااااایەوەا بەنم خاااااۆی نەگااااارت و 
بەربااااووەوە.. تاااااکە هەواڵاااای باااااشا ئەوەبااااوو دەمااااامیەکە پێاااادا 
شااااۆڕببووەوەا خەریربااااوو بە تەواوی لێیببێااااتەوە. ئیاااادی النگاااادن 
پێیەکاااای بەهێاااازی لێاااادا و هەسااااتی کاااارد دەتااااوان  بە یەکڵاااااری 

 لێیبراتەوە.
ر یەی بەهێاز پێای لە دەماامیەکە داا کاتێ  بە یەی دوو جاار لەساە

باپیرەم پەیامێری  النگدن دەمەتە ێیرەی لەگەڵ سۆفی یاد کەوتەوە.
ئەو گاااوتی ا ساااۆفی وای پێگوتباااوو. تەلەفاااۆنی باااۆ جێیێشاااتبووم

. پێویست بەوە دەکاا ڕاساتییەکەی دەرباارەی خێازانەکەی پا  بڵا 
ئەوکااااتا  ساااەکە هااایچ واتاااایەکی نەدەگەیانااادا لااا  هەناااووکەا کە 
دەزاندر  دەستەی مریدانی برایەتی تێوەگنوەا النگدن  هەساتی بە 

 ئەگەرێری نوێی سەرهەڵدراو کرد.
ئیاادی لە پااڕێرەوە بە تە ەیەی دەمااامیەکە لە شااوێنی خااۆی تاارازاو 
بەربۆوە سەر زەوی. النگدن پشووێری دا و هەناسەیەکی هەڵرێشا. 

ەی خاااۆ هەر هااایچ نەبااا  دەماااامیەکە لێباااووەوە لە کاااۆڵ تە ەتە ەک
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بااوونەوە. ئەویااش دەسااتی بااۆ دەمااامییەکە باارد و فڕێاای دایە نێااو 
داروپرچری ئەو ا مەرا یش ما ئاخۆ هەنگاوی داهاوتوویاان بەرەو 
کااو  باا . ئاااخر هاایچ بیرۆکەیەکیااان نەبااووا کە کریرتیسااەکە چااۆن 
دەکاارێتەوەا یاااخود بااۆچی سااانیێر شااتەکەی بەوان سااراردووە. بااۆ 

باازبوونی ئەمشاەویان بەناد با  بەدبەختیشا پێدەچی ماانەوە و دەر
 بەوەی چۆن وەنم بۆ ئەم هەموو پرسە زۆروزەوندانە بدۆزنەوە. 

ا النگدن الی خۆی وا بڕیاری دا.  ئێمە پێویستیمان بە یارمەتی هەیە
 . یارمەتیێری لێزانانە

لە جییااانی جااامە پیاارۆزەکە و مریاادایەتی سااایۆنا واتااای وایە کە 
باۆ ئەم داڕساانەش دەبا  بیارۆکەکە  تەنیا یەی پیاو هەیە. هەڵابەتەا

 لەگەڵ سۆفیدا تاوتو  برا.
 

لەنێو تاڕومبێلە زرێادارەکەداا لەو کااتەی ساۆفی چااوەڕێی النگادنی 
دەکرد بگەڕێتەوە نێو تڕومبێلەکەا  هەساتی بە  وڕساایی ساندوو ە 
دار خەنەیەکەکە کرد کە لەسەر کۆشی باووا لێشای هەراساان باوو. 

؟ ئاااخر ئەو تەنااانەت داوەتە ماان باشااە بااۆچی باااپیرەم ئەم شااتەی
 کەمترین بیرۆکەی دربارەی شتەکە نەبوو. 

سۆفیا دەی بیاربرەوە! مێشاری خاۆت بەکاار بێانە. ئااخر بااپیرەت 
 ! هەوڵی داوە شتێرت پ  بڵ 

سااەری سااندوو ەکەی کااردەوەا سااەیرێری خەپاالەی کریرتیسااەکەی 
. ساااۆفی هەساااتی بە جێااارەنڵەی ساااەلمێنەری شایساااتەیەتیکااارد. 

 174بەردەکلیلەکە نەخشەیەکە هەر الیە ایی باپیرەی کرد. دەسترار
 .  وەی ئەوەی  سەکە هی دەمی باپیرەی ب . بە دواوەیە

سۆفی کریرتیسەکەی لەنێو سندوو ەکە دەرهێنااا پەناڵەی باۆ ساەر 
و خەپلەکەکاانی یەی لەدوای یەی . ئەپێانج پیتەکاانخەپلەکانی برد. 

وانااااانە بااااوو. وڕاند.  چااااۆنیەتی خولخااااواردنی خەپلەکااااان ڕەسااااو
جااومگەی خەپلەکااانی وا بااادا بە شااێوەیەی پیتەکااان باارەونە ئاسااتی 
یەی و لە کۆتااایی لااوولەکەدا وشااەیەی پێربیێناا ا وشااەکەش وەی 
 سۆفی دەیزانی لەبەر ئاسانییان پێنەدەچوو ڕاست و دروست ب .

                                                           
174

 الیەق: شایستە.  
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G-R-A-I-L 
بە هێواشای هەر دوو سااەری لااوولەکەکەی بااۆ یەی هێنااانەوە بەنم 

ێنی خاۆی نەجااون. ساۆفی گاوێی لە دەنگای شووشااە شاتەکە لە شاو
تا دەستبەج  لە پاڵادانەکە سرکەکەی نێوی بووا سیڕەیەکی لێوەها

 هەوڵیدا وشەیەکی دیرە تا ی براتەوە. وەستا.
V-I-N-C-I 

 دیسان هیچ جووڵەیەی پەیدا نەبوو. 
V-O-U-T-E 

هااایچ نەباااوو. کریرتیساااەکە هەر بە نەکراوەیااای لە شاااوێنی خۆیااادا  
 مایەوە.

برۆکانی گرژ بوونا ئینڵاا شاتەکەی خساتەوە نێاو ساندوو ەکە دار 
خەنەییەکە و سەرەکەی داخستەوە. ساەیری دەروەی کاردا النگادن 
لەو  وەسااتا بااووا هەسااتی بە پێزانیێاا  کاارد کە ئەمشااەو النگاادنی 

. ئیاادی مەبەسااتی باااپیرەی پاای ئااێس النگاادن باادۆزەوەلەگەڵ دایە. 
ڕوون و ئاشااررا بااوو. ئاااخر لەوەی ئەویااش ئەمشااەو تێااوە بگلێناا ا 

سۆفی هی ئەوە نەبوو بە تەواوی لە نیازی باپیرەی بگااا هەر باۆیە 
هاوکارێری وەی النگدنی بۆ پەیدا کرد تاا ڕێناوێنی براا. مامۆساتای 
ئەودیو زێیەکان ڕێنوێنی نەوەکەی برا. بەنم باۆ بەدبەختای خاودی 

و بووە النگدنا ئەو ئەمشەو لە مامۆستایەی زیاتری لێدەرچوو.  ئە
ئامانڵی ڕاوەدوونانی بێازو فاشا .... و هەناد  هێازی نەبینادراو تاا 

 دەستیان بە جامە پیرۆزەکە ڕابگا. 
 .ئەوسا جامەکە هەرچیێكی  ل  دەربرەو 

سۆفیش مەراق ماا تۆبڵێی ئەوەی لەم شتەی دەدۆزنەوە ئەوەندەی 
 ژیانی ئەو شایستە ب .

 
دە خێرایەکە و تیی کاتێ  سەر لەنو  تڕومبێلەکە کەوتەوە سەر جا

تێااادەپەڕیا النگااادن ئااااهێری پێاااداهاتەوەا چاااونرە ئەمڵارەیاااان بە 
ڕەوانی دەیتوان  لێبخاوڕ . "ئەر  دەزانا  چاۆن خۆماان بگەیەنیانە  

 ڤێرسای؟"
 سۆفی چاوێری لێررد. "دەتەو  ئاکاری شارەکە ببینی؟" -
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"نەخێاارا بەڵرااو نەخشااەیەک  هەیە. لەو  مێیوونووسااێری ئاینەکااان  -
زان  لە شاوێنێ  لە نزیرای ڤێرساایدا دەژی. بە دروساتیش هەیەا دە

بیاارم ناااکەوێتەوە کااوێیەا بەنم دەکاار  لێاای بگەڕێاان و بیاادۆزینەوە. 
 ئەو مێیوونووسێری دێرینەی پاشایەتی بەریتانیی بوو."

 "ئینڵا ئەو لە پاریس دەژی؟" -
"ژیااانی )تیبیناا ( مەوداڵیاایە بە دوای جااامەکە. کاتێاا  بەر لە پااازدە  -

ی  بەردەکلیلی دەساتەی مریاداتی ساایۆنی گاو  لێباووا ساڵ سرتە
خۆی پێنەگیرا و کۆچی کردە فەڕانسە و هەڵوەدای ئەوەباوو بەڵراو 
لە کڵێسەکانی فەرەنسادا شتێری لەو باارەیەوە دەسات بارەو . ئەو 
چەند کتێبێری لەسەر بەردەکلیلەکە و جامەکە نووسیون. دەکر  لە 

ن براا یاان چاۆن ڕەفتااری چۆنیەتی کردنەوەی ئەم شتەدا کۆمەکما
 لەگەڵدا برەین."

 چاوەکانی سۆفی وریاییان لێدەباری. "دەکر  متمانەی پێبرەی؟" -
 "متمانەی بۆ چ شتێ  پ  برەین؟ بەوەی زانیارییمان لێنەدز ؟ -
 "لەوەش دەستمان ل  بەر نەدا." -
"ماان بەنیاااز ناای  پێاای بڵااێ ا کە پااۆلیس بەدوامااانەوەیە. خواخااوامە  -

 ی تا رێگە چارەیەی دەدۆزینەوە."جار  بمانگرێتە خۆ
"ڕۆبەرتا خۆ ئەوە دەزانیا هەمو و کەنااڵە خۆجێیەکاانی فەرەنساە  -

ئامادەن وێنەکانی ئێمە پەخش برەن؟ بێزو فاش  هەردەم میادیا باۆ 
بەرژەوەناادی خااۆی بەکااار دێناا . ئیاادی ئەو کااارێری وای کااردووە 
ئەسااااااتەمە بە ئاسااااااانیا باااااا  ئەوەی نەناساااااارێینەوە بگەڕیاااااان و 

 ڕێین."وبسو
یەکەمااین دەرکەوتاان  شااتێری تااۆ ێنەرەا النگاادن وای بیرکااردەوە. 

لەساااااااەر تەلەفزیاااااااۆنە فەرەنساااااااییەکان بەوەیە کە "لەپااااااااریس 
خااااۆ  بەالی کەمیاااایەوە ئەمە )جااااۆن  ڕاوەدوونراوتاااارین پیاااااوە."

فاوکمااان( دڵخااۆش دەکاااا ئاااخر هەر جارێاا ا النگاادن ببێااتە مااایەی 
 بازدان هەڵدەکشا.  هەواڵێ ا ڕادەی پڕفرۆشی کتێبەکانی بە

 "ئایا ئەم پیاوە بایی خۆی برادەرێری باشە؟" سۆفی وای لێررسی. -



325 

النگاااادن بەگومااااان بااااوو لەوەی تیبیناااا  ئەوکەسااااە باااا  سااااەیری 
تەلەفزیاااۆنی کردبااا ا نەخاسااامە لەم سااااتەوەختەی شاااەوەداا بەنم 

 هێشتاش پرسیارەکە هی ئەوە بوو بە هەند هەڵبگیر .
)تیبیناا ( دەکاار  بە تەواوی جااێگەی دڵاای النگاادن وای خەبەرداا کە 

بڕوا ب . شاوێنێری نماوونەیی باۆ خاۆ لێحەشااردان. بە لێرادانەوەی 
ڕەوشااەکەا  پێاادەچ  تیبیناا  ئەوەی لەدەسااتی باا  یارمەتییااان باادا. 
ئەمەش وەنەباا  لەبەرخاااتری دووچاااوی کاااڵی النگاادن باا ا بەڵرااو 

رەی تیبین  بە خۆی مەوداڵی جامە پیرۆزەکەیەا ئەگەر بشزان  باپی
سااۆفی مامۆسااتای گەورەی دەسااتەی مریاادانی سااایۆن بااووەا ئەوا 

 هەر سڵ لە یارمەتیدانیان ناکاتەوە. 
"دەکر  تیبین  هاوکارێری بە دەسەنت ب ا" النگدن وای بە سۆفی  -

بەنم ئەوەش دەکەوێتە سەر ئەوەی  ئێمە چەند زانیاریی بۆ گوت. 
 .هەڵدەڕێیین

 پارە دابن .""لەوانەیە فاش  بۆ گرتنمان پاداشتی  -
النگدن پێرەنی. "بڕوام پێبرەا دوا شت کە ئەم کاابرایە پێویساتی پا   -

باا ا پااارەیە." تیبیناا  بە ەد چەنااد دەوڵەتێراای بچااووی دەوڵەمەناادە. 
ئەو میراتگری یەکەماین دۆ ای بەریتاانییە لە النرساتەرا ئەو لەڕێاگە 
 نەریتییەکەا بە میرات سامانەکەی بۆ ماوەتەوە. ئەو موڵروماڵەی لە
دەرەوەی پاریس هەیەتیا  ەنیەکی کۆنینەی سەدەی حەڤادەهەمینە 

 کە دوو دەریاچەی تایبەتی تێدان.
بااۆ یەکەمڵااار النگاادن لەڕێاای بەرنااامەیەکی باای باای ساای بەریتااانیا 
پیاااوەکەی بیناای. تیبیناا   بەرنااامەیەکی دۆکیومێنتاااری خسااتبووە 

ە ی جااموبەردەم ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی بی بی سایا بەوەی لە مێایو
پیااارۆزەکەدا براااۆڵێتەوە. دامەزراوەی بااای بااای سااایش ئەو کاااار و 
خۆتەرخانرردن و لێرۆڵینەوە بەجۆشاەی تیبینگای بەرز نرخانادبووا 
بەنم لەوە دەترسا بابەتەکە زۆر هەژێنەر و سەرساامیێن با  و بە 
ئاسااانی لەالیەن کەساای وەرگاارەوە  ااووت نەدر ا بااۆیە دواجااار لە 

ی دەزگاکەی پا  ناشایرین و لەکەدار دنیای ڕۆژنامەگەریدا ناووبانگ
برار . ئیادی لەساەر ڕاساراردەی تیبینا ا بای بای سای گومااانەکەی 
بەوە ڕەواناااادەوەا کە ساااا  مێیوونووساااای ناااااودار لە هەر چااااوار 
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گۆشەی دنیای  دەستنیشان برەن و بابەتی دۆکیومێنتاارییەکەی باۆ 
بنێرن تا پشتڕاستی برەنەوەا هەر هەمووشیان هاوکاربوون بەوەی 

وشتە سەیر و نیێنیایەکەی جاامە پیارۆزەکە لە لێرۆڵیینەوکانیاان سر
 ڕەنگی دابێتەوە.

 النگدنیش یەک  لە مێیوونووسە دەستنیشانرراوەکان بوو.
پاشان بی بی سی بە فڕۆکە النگدنی  گەیاندە ساەر موڵرومااڵەکەی  
تیبیناا  لە پاااریس و هەر  لەوێااش فیلمەکەیااان گاارت. ئیاادی ئەو لە 

و نایاااابەکەی تیبینااا  دانیشااات و مێااایووی ژوورە فااارە کەشاااخە 
بابەتەکەی لەگەڵ ئەواندا بەش کردا سەرەتا دەبوایە پێی لە گومانی 
خااۆی سااەبارەت بە ڕاسااتی و دروسااتی هەبااوونی چیرۆکاای جااامە 
پیاارۆزەکە بنابااایەا پاشااان ڕایگەیانااد لێرااۆڵینەوەی چەناادین ساااڵەی 

ری ڕاستە. گەیاندوویەتیە سەر ئەو بڕوایەیا کە بڵ  چیڕۆکەکە شتێ
لە کۆتاییشدا النگدن هەناد  لە لێرۆڵینەوەکاانی خساتەڕووا ئەویاش 
زنڵیاارەیەی پەیوەناادی هێماناساایی بااووا کە بە هێاازەوە داخااوازییە 

 نەریتییەکەی سەبارەت بە جامە پیرۆزەکە پشتڕاست دەکردەوە.
کااااتێریش بەرناااامەکە لە بەریتانیاااا پەخااااش کاااراا وێاااڕای تونااااد و 

ناامە دۆکیۆمێنتاارەکە بەوەی دژی بااوەڕی تۆکمەیی بەڵگەکاانی بەر
چەسااااراوی کریسااااتیانێتی بااااووا کەچاااای ڕوووبەڕووی نەیااااارێتی 
بااووەوە. بااۆیە هەرگیااز بەرنااامەکە لە ونتە یەکگرتوەکااانی ئەمریرااا 

 پەخش نەکراا 
بەنم سەدای بەرنامەکە پەڕیبووەوە ئەودیو زێیەکاانیش. کەمێرایش 

گدن لە کاۆنە برادەرێا ا دوای بەرواری پەخشرردنی بەرنامەکەا الن
کە مەترانێراااای کاسااااۆلیری فیندیلهیااااا بااااوو نااااامەیەکی پێگەیشااااتا 

 ڕۆبەرتا تۆش؟کارتەکەش  بە التینی ئەوەی لەسەر نووسرابوو: 
"ڕۆبەرتا" سااااۆفی وای لاااا  پرساااایا "تااااۆ دڵنیااااای پیاااااوەکە جێاااای  -

 متمانەیە؟"
 "بە دڵنیاااییەوە. ئااێمە هاااوڕێینا ئەو پێویسااتی بە پااارە نیاایەا ئەوەش -

دەزانااااا  ئەو ڕ ااااای لە دەساااااەنتدارە فەرەنساااااییەکانە. حراااااومەتی 
فەڕەنساااای بە هااااۆی ئەوەی شااااوێنەوارێری مێیوویناااای فەرەنساااای 
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کڕیوەا باجێری زۆری خستەسەر. ئەو بەئاسانی ئێمە ناداتە دەست 
 فاش ."

سۆفی چااوی لە دەرەوەا لەساەر ڕێگاا تااریرەکە باوو. "ئەگەر ئاێمە  -
 شتەکەی پ  بڵێی؟" بچینە ئەو ا تاچەند حەزت دەکەی

النگاادن وادیاااربوو خەماای ئەم شااتەی نەباا . "بااڕوام پاا  باارەا )الی  -
تیبینااا ( لە هەماااوو کەساااێری ساااەر ئەم زەمیااانە پتااار دەرباااارەی 

 دەستەی مریدایەتی سایۆن دەزان ."
 سۆفی چاوێری لێررد. "زیاتر لە باپیرەش ؟" -
"مەبەست  ئەوە بوو پتر لەهەر کەسێری دەرەوەی بازنەی دەستەی  -

 مریدایەتی."
 "باشە چۆن دەزانی تیبینگیش ئەندامێری دەستەی مریدایەتی نییە؟" -
"تیبینااا  هەماااوو ژیاااانی خاااۆی لەپێنااااوی ئەوەدا خەرج کاااردەوەا  -

ڕاستیی جامە پیرۆزەکە باۆ خەڵا  ئاشاررا براا. ساوێندی دەساتەی 
 مریدایەتیش ئەوەیە سروشتی ڕاستییەکە حەشار بدەن."

 ندییەکانیان تێ  نەکاتەوە."     "شتەکە وا دەردەکەو ا بەرژەوە -
النگااادن لە پەرۆشاااییەکەی تێگەیشااات. ئااااخر ساااانێیر ڕاساااتەوخۆ 
کریرتیساااەکەی ڕادەساااتی ساااۆفی کردباااووا هەرچەنااادە ساااۆفیش 
نەیاادەزانی ناوەخااانەکەی چاای تێاادایەا لاا  سااۆفی هەر دوودڵ بااوو 

تێاااوەبگلێن . بە گاااوێرەی لێرااادانەوەی  175لەوەی کەساااێری الیااادەی
وەکەی شااتەکەا  دڵااخەبەردانەکەی لەمەڕ شااتەکە ناااوەڕۆکە مااۆرکرا

لەجێی خۆی دابوو. "پێویست ناکاا دەساتبەج  باسای بەردەکلایلەکە 
بااۆ تیبیناا  برەیاان. یاااخود هەر باساای بااۆ برەیاان. خااانووەکەی ئەو 
هەنوانێرمان دەدات  کە خۆمانی تێدا حەشار دەین و بیار برەیانەوەا 

برەینا بیرۆکەیەکت  لەوانەشە کات  باسی جامە پیرۆزەکەی لەگەڵدا
 بۆ ب  کە بۆچی باوکت جامەکەی بە تۆ سراردووە."

 "بە ئێمەی سراردووەا" سۆفی وای بەبیر النگدندا هێنایەوە. -
النگاادن هەسااتی بە شااانازیێری سااادە کااردا هێشااتاش هەر مەرا اای 

 ئەوە بووا ئاخۆ بۆچی سانیێر ئەوی لە پرسەکە هەڵقورتاند.

                                                           
175

 الیدە: بێگانە، غەریبە. نامۆ.  



328 

بیناا  لەکااو  دەژی؟" سااۆفی وای "کەم تااا زۆر دەزاناایا مسااتەر  تی -
 لێررسی.

 "زەویوزارەکەی پێیدەگوتر  شاتو ڤیلی ." -
 سۆفی نیگایەکی سەیری تێبڕی. "شاتو ڤیلێتەکە؟" -
 "ئەمەیان یەکێریانە." -
 "برادەری ڕێروپێ " -
 "ئایا تۆ بە زەویوزارەکە بەڵەدی؟" -
"ماان بەوێاادا ڕەت بااووم. شااوێنەکە لە دەڤەری کۆشاارەکانە. بیساات  -

 دوورە." خولەی لێرەوە
 النگدن برۆکانی تێرنان. "ئەوەندە دوور؟" -
"بەڵ ا ئیدی لەو ماوەدا بەشی ئەوە دەکا باسی ئەوەم بۆ برەیا کە  -

 ماکی جامە پیرۆزەکە چییە."
النگدن سااتێ  بێادەن  باووا پاشاان. "کاتێا  دەگەیانە مااڵی تیبینا   -

شااتت پێاادەڵێ . ئەو و مااان لەچەنااد ڕووی جیاااوازی ئەفساااانەکەوە 
کەواتە لەنێاوان هەردووکماناداا تەواوی چیارۆکەکەت بااۆ  پسارۆڕینا

دەردەکەو ." النگااادن بااازەیەی گرتااای." لەپااااڵ ئەوەشاااداا جاااامەکە  
ژیااانی تیبیناا  بااووەا بیسااتنی چیاارۆکەکەی جااامی پیاارۆز لە دەماای 
تیبینگەوە وەی ئەوە وایە بیردۆزی ڕێیەیای لە خاودی ئاینشاتانەوە 

 ببیستی."
 کە بە میوانی ناوەخت دڵتەن  نەب .""دەی با هیوای ئەوە بخوازین  -
"هەر بۆ زانیاری زیاترا ئەو )سێر الی تیبین (ە." النگدن تەنیاا یەی  -

جار هەڵەیەکی وای کردبوو. "تیبینا  کەساایەتێیكی جیااوازە. چەناد 
ساااڵێ  بەر لەئێسااتا لە الیەن شاااژنی بەریتانیااا و بە هااۆی مێاایوو 

 ارچای."چڕوپڕەکەی لەمەڕ ماڵی )یۆری(ەوە کرابووە سو
سااۆفی ئاااوڕێری لێاادایەوە. "بەڕاسااتا تااۆ گاااڵتەم پێاادەکەی؟ ئااێمە  -

 دەچینە سەردانی سوارچاکێ ؟"
النگدن بزەیەکی ناڕەحەتیانەی بۆ کرد. "ساۆفیا بە دوای جاامەکەدا  -

دەگەڕێین. ئااخر لە ساوارچاكێ  باشاتر باۆ یارمەتیادانا کێای دیارە 
 هەیە؟"
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 ٥٢بەندی 
 

ئەکاارەیەی ڤااینی شاااتۆا بیسااتوپێنج  ١٨٥بەرینە ئەو ڕووبەرە پااانو
خااولەی لە باااکووری ڕۆژئااااوای پاااریس بەرەو  ەراغاای ڤێرساااای 

دا لە الیەن تەالرساااااااز ١٦٦٨هەڵرەوتااااااووە. کۆشاااااارە  ەنتەکە لە 
وست کاراوەا کۆشارەکە فرانسیسرۆ مانسارت بۆ کۆنتی ئاوفالی در

اریس. کۆشاارە  ەن دیاارۆکییە هەرە بەرچاوەکااانی پاا یەکێاا  بااوو لە
کۆشااااااارەکە بە دوو دەریااااااااچەی الکێشاااااااەیەی و باخەکاااااااانی لە 
نەخشەکێشانی لی نۆتڕییە بووەا شوێنەکەی وا لێراردووە زیااتر لە 

خانە.  ئەم موڵروماڵەش  میوان ەنیەکی هاوچەرخانە بچ  لەوەی لە 
 هەنووکە  بە ناوی )ال پێتیتی ڤێرسای( ناسراوە.
یلۆمەترێااا  و نیاااو لە النگااادن تاااڕومبێلە زرێااادارەکەی لە دووری ک

دەروازەی شااوێنەکە ڕاگاارت.  لەپشاات دەروازە ئاسایشاارارێزەکەی 
نشینگەی سێر الی تیبینگداا چیمەنەکە هەر لەدوورەوەڕا دیار باوو. 

پاااوان. بااۆ لێچااوونە نیشااانەی دەروازەکە بە ئینگلیاازی نوساارابوو: 
 .ژوور نییە
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یبینا  بۆ ئەوەی شوێنەکە زیااتر بە دوورگەیەکای بەریتاانی بچا ا ت
نەوەی هەر ئاماااااااژە نووسااااااراوەکانی پاااااااوانەکەی بە ئینگلیاااااازی 
نووساایبووا بەڵرااو ڕێگااای چااوونە ژوورەوەشاای لەسااەر سیسااتمی 
بەریتانی دەستە ڕاست دانابوو کە دیاریشە لە سەرجەم ئەوڕوپاادا  

 بەدەر لە بەریتانیا ڕیگاوبان دەستە چەپانەیە.  
نااایا ئااااوڕێری کاااات  ساااۆفی ئەو شاااوێنە پەیوەنااادییە نااااجۆرەی بی -

سەیری لە النگدن دایەوە. "باشە ئەگەر یەکێ  بە تەنیا هاتە ئێرە و 
 هیچ سەکنی لەگەڵدا نەبووا چی برا؟"

"هەر پرسااایار مەکە." ئااااخر پێشاااتر النگااادن ئەم باااای و خواساااەی  -
لەگەڵ تیبیناا  کردبااوو. "ئەو شااتەکانی وا پێباشااە لەسااەر شااە ڵ و 

 شێوەی نیشتمانەکەی ب ."
رگەی الی خااۆی هێنااایە خااوارەوەوە. "ڕۆبەرتا سااۆفیش جااامی دە -

 باشتر وایە تۆ  سە برەی."
النگاااادنیش شااااێوەی دانیشااااتنی خااااۆی گااااۆڕیا بەسااااەر سااااۆفیدا 
نوشااتایەوە و پلاای لە دوگاامەی زەنگاای دەروازەکە نااا. کاتێاا  وای 
کردا باۆن و بەرامەی ساۆفی بەر لاووتی النگادن کەوتا ئیادی پەی 

ساتێ ا ئەو هەر بەو شێوەیەا  بەوە برد چەندی لێنزی  بۆتەوە. بۆ
بەو بارە ئاڵۆزە هەستیارە مایەوەا تا ئەوکاتەی زەنگەکە کەوتە کار 

 و یەکێ  لەو دیوەوە دەنگی لێوەهات.
لە کۆتاییااااادا زەنگااااای دەروازەکە کرتەیەکااااای لێوەهاااااات و یەکێااااا  

وە کەوتە وەنم. "شااااتۆ رەرەلەودیاااوەوە بە فەرەنسااایێكی هەراساااان
 دا؟"ڤیلێیا کێیە زەن  لێدە

"ماان ڕۆبەرت النگاادن ا" النگاادن لە زەنااگەکە وا کەوتە دوانا ملیشاای  -
بەسەر کۆشی سۆفی بۆ الی جامی درگاکە درێی کردباووەوە. "مان 

 برادەرێری سێر الی تیبینگ . پێویستی  بە یارمەتی ئەو هەیە."
"گەورەکەم ئێستا نوستووەا هەروەی چۆن منیش نوستبووم. باشە  -

 چ ئیشێرت پێی هەیە؟"
یشاااێری تاااایبەت  پێااای هەیە. یەکێااا  لەو شاااتانەی کە زۆر جێااای "ئ -

 بایەخی ئەون."
 "کەواتە  دڵنیام ا ئەویش زۆری پ  خۆش دەب  کە بەیانی بتبین ." -
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النگدن هەند  لەباری  وڕساییەکەی خۆی بۆسەر باوەشی ساۆفی  -
 گۆڕی. "ئاخر ئیشەکە زۆر  گرنگە."

و باایا خااۆ "کااات  سااێر الی تیبیناا  خەوتباا  و تااۆش باارادەری ئە -
 دەزانیا هەنووکە تەندروستی باش نییەا بۆیە ناکر  هەڵیبستێن ."

سێر الی تیبین  هەر لە مناداڵییەوە تووشای جاۆرە گۆجیێا  بباووا 
هەنووکەش ڕەوشاەکەی لا  خراپتار بباووا باۆیە بە دوو داردەسات 
دەڕۆیاااایا بەنم لەدوا دیداریااااداا النگاااادن ئەوی زۆر بە جااااۆش و 

زەحمەت نەب ا پێیبڵ  من زانیااریێكی ناوێ  خرۆش بینیبوو. "ئەگەر 
 دەربارەی جامەکە هێناوە. زانیاریێ  ناکر  تا سبەین  ڕابگیر ."

 ئیدی بێدەنگیێری درێی هاتە ئارا.
النگااااادن و ساااااۆفی لە شاااااوێنی خۆیاااااان وەساااااتان و مەکیااااانەی 

 تڕومبێلەکەش هەر دەنگی دەهات.
 خولەکێری ڕەبەق بەسەر چوو.
ەکە  کەوتە  ساااەکردن. "ئاااای پیاااااوە لەدواییاااداا کەساااێ  لە زەناااگ

باشەکەا پێمواب  هێشتا هەر لەسەر کاتبەندی  هارڤاردی." دەنگەکە 
 دەنگێری شەکەت بەنم ڕوون بوو.

بووەوەا ئەکسێنتە  وڕسەکەی ماخۆی دەناگەکەی  176النگدن مسرە
ناسییەوە. ")الی(ا داوای لێبوردنت لێدەکەما کە بەم ناوەختە بێدارت 

 دەکەمەوە."
زمەتەکەم پێیگوت ا تاۆ نەوەی هەر لە پاریسایا بەڵراو باسای "پێشخ -

 جامەکەش دەکەی."
 "پێموابوو بەمە لە نێو پێخەفەکە هەڵت دەسێنمەوە." -
 "هەر واش بوو." -
 "ئەر  دۆستە دێرینەکەما دەرفەتێ  نییە بۆ دەرگا کردنەوە؟" -
"ئەوانەی بە دوای ڕاساااتییدا دەگەڕێااانا لە بااارادەر زیااااترن. ئەوان  -

 بران."
نگاااادن چاااااوێری لە سااااۆفی کاااارد. ئاااااخر بە پەرۆشاااای و شااااتە ال

 سەیرەکانی تیبین  بەڵەد بوو.

                                                           
176

 مسکە بووەوە: خەندە گرتی.  
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"هەڵبەتە دەرگات لێدەکەمەوە." تیبین  وا لەشوێنی خاۆی جااڕی دا.  -
"بەنما سااااااااااەرەتا دەمەو  باااااااااازان  ئاااااااااااخۆ دڵەکەت ڕاسااااااااااتە. 
تااا یرردنەوەیەی لەسااەر شااەڕەفی تااۆ دەکەم. دەباا  ساا  پرساایارم 

 وەنم بدەیتەوە."
دن ئااااخێری هەڵكێشاااا و بەسرتەیەکیشاااەوە بە ساااۆفی گاااوت؛ النگااا -

"لەگەڵ مااااان بەرگەی بگاااااارە. هەروەی بااااااۆم بااااااای کااااااردیا ئەو 
 کەسایەتیێكی سەیروسەمەرەی هەیە."

"پرسیاری یەکەما" تیبین  بە تۆنە دەنگێرای هێرکولیسایانە کەوتەوە  -
  سەکردن؛ "باشە فەرمووی  اوەت لێبرەم یاخود چا؟"

گاای دەربااارەی دیاااردەی  اااوەی ئەمریرااانی النگاادنیش هەسااتی تیبین -
 دەزانیا بۆیە خێرا وەنمی دایەوە؛ "چاا چای )ئیر  گر (ی."

 "نایابە. پرسیاری دووەم. بە شیر یان بە شەکر؟" -
 لێرەدا النگدن دوودڵ بوو.

"بە شااایرا" ساااۆفی بە نەرمیااایەکەوە ئەم وشاااەیەی چرپانااادە گاااوێی  -
 ەخۆنەوە."النگدن. "پێموایە ئینگلیزەکان چا بە شیر د

 "بە شیر." النگدن لە زەنگەکە وای وەنمی کابرا دایەوە. -
 بێدەنگیی.

 "شەکر؟" -
 تیبین  هیچ وەنمی نەبوو.

! ئیاااادی النگاااادن شااااەرابە تاااااڵەکەی بیاااارکەوتەوە کە لە بوەسااااتە
دوادیداریاااادا تیبیناااا  پێشرەشاااای کردبااااووا ئینڵااااا لە ئاااااینوئۆینی 

ای ئیار  گرێای بە پرسیارەکە گەیشت. "لیمۆن!" ئیدی بانگی کرد "چا
 ".لیمۆنەوە

"بێگومااااان." شااااادی بە دەنگاااای تیبیاااانگەوە دیاااااربوو. "لە کۆتاییااااداا  -
پرسیارە هەرە  وڕسەکە دەکەم." تیبین  کەمێ  بێدەن  بووا ئینڵا 
بە شاااااارۆیەکەوە کەوتەوە  سااااااە؛ "باشااااااە لە چ ساااااااڵێردا بااااااووا 
ساااااەوڵلێدەرانی هارڤاااااارد لە ساااااەر ئااااااوی )هێنلااااای( لە پیااااااوانی 

 ان بردەوە؟"ئۆکسفۆردی
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الناادن حەشااتەبای خااوای لەو بااارەیەوە نەدەزاناایا بەنم دەیتااوانی  -
تاکە هۆکاری پرسیارکردنەکە بێنێتە بەرچاوی خۆی. "بە دڵنییایەوە 

 ئەم گاڵتەجاڕییە هەرگیز ڕووینەداوە."
سیڕەی دەرگا کرانەوەکە هات. "بارادەرەکەما دڵات ڕاساتە. فەرماوو  -

 وەرە ژوور."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٣دی بەن
 

"جەنابی ڤێرن !" بەڕێوەبەری شەوانەی بانری زیوریخ بۆ کەلاوپەلی  -
ڕاساااراردەییا دڵخاااۆش باااوو بەوەی لە تەلەفاااۆن گاااوێی لە دەنگااای 

 سەرۆکی بانرەکە بوو. "
"بەڕێز ئەوە بۆ کو  چووی؟ پۆلیس پێرەی وەرکردووەا هەماووان  -

 چاوەڕێی تۆن!"
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 ساەی دەکاردا  "من گرفتێری بچووک  هەیەا" سەرۆکی بانرەکە بوو -
دەنگیشاای خەماای لێاادەباری. "ماان هەر ئێسااتا پێویسااتی  بە یااارمەتی 

 ئێوە هەیە."
وا  لەبەرخۆیەوەا بەڕێوەبەرەکە ت هەیەلە وردە کێشەیەک زیاتر تۆ

بیااری کااردەوە. پااۆلیس بە تەواوی دەوروخااولی بااانرەکەی داوە و 
هەڕەشااااەی ئەوەش دەکاااااا کە کاااااپتنی پۆلیساااای دادوەری خااااۆی 

 دادوەری بێن . "باشە بەڕێزما چی برەم؟" مۆڵەتنامەی
 "تڕومبێلە زرێدارەکەی ژمارە س . دەمەو  بدۆزرێتەوە." -
مەتەڵئاساا بەڕێوەبەرەکە لەخشاتەی شات گەیانادنەکانی بەردەساتی  -

 گەڕا. "لێرەیە. لێرە لە خوارەوە لە شوێنی بارکردنەکەدا ڕاگیراوە."
یەن دوو کەیا کە "لەڕاستیدا لەو  نیایە. تاڕومبێلە بااربەرەکە لە ال -

 هاتنە نێو بان  و پۆلیس بەدوایاندا دەگەڕ ا دزراوە."
 "چی؟ ئاخر ئەوان چۆن توانیان بیبەنە دەرەوە؟" -
"ناتوان  وردەکاارییەکەی لە تەلەفۆنادا ڕوون بارەمەوەا بەنم لێارەدا  -

حاڵەتێرمااان تااووش هاااتووەا بااۆ بەدبەختاایش بە شااێوەیەکی خااراپ 
 ."کار لە شرۆی بانرەکەمان دەکا

 "باشەا جەناب چی  لەسەرە بیرەم؟" -
"پێمباشاااە سیساااتمی ئاگاااادارکردنەوەی بااااری ناچااااری تاااڕومبێلە  -

 باربەرەکان بەکار بخەی."
چاوەکااااانی بەڕێااااوەبەری شااااەوانە پەڕیاااانە سااااەر سااااندوو ی ئەو 
سیسااتمە بەدواداچااوونەی تڕومبێلەکااان  کە لە ژوورەکەدا هەبااوو. 

تڕومبێلێراای باااربەری  وەی زۆریاانەی تااڕومبێلە زرێاادارەکانا  هەر
زرێااااااداری باناااااا ا ئااااااامێرێری وشاااااایارکردنەوەی تێاااااادایەا کە بە 
سیساااتەمێری وشااایارکردنەوە بە بارەگاااای باااانرەکەوە گرێااادراوەا 
دەکر  بانرەکە لە دوورەوەش دەزگااکە کاارا براا. بەڕێاوبەرەکەش 
تەنیااااا یەی جااااار سیسااااتمەکەی کااااارا کردبااااووا ئەمەش لەکاااااتی 

بەکارخسااتنی سیسااتمەکەا دەسااتبەج  بەسااەردادانێ  بااوو. لەگەڵ 
شوێنی ئەو تڕومبێلەی ڕفێندراوەا یان دەرچووەی بانا  دەزانادر  
و ڕاسااااتەوخۆش زانیااااارییەکە دەدرێااااتە پااااۆلیس. لەم شەوەشاااادا 
هەرچەنااااادە بەڕێاااااوەبەرەکە هیاااااوای واباااااوو ساااااەرۆکی باااااانرەکە 
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خۆپااارێزتر بووباااا بااۆیە پێاای گااوت: "جەنااابا ئایااا ئەوە نااازانی گەر 
مە بەگەڕ بخەیاانا زانیاااری ئاگااادارکردنەوەکە ڕاسااتەخۆ ئەو سیساات

بۆ پۆلیس دەگوازرێتەوە و دەزانادر ا کە ئاێمە کێشاەمان باۆ پەیادا 
 بووە."

ڤێرن  بۆ چەند چرکەیەی بێدەن  بووا پاشان گوتی: "بەڵ  دەزانا . 
بەنم هەرچۆنێاا  باا  واباارە کە پااێ  گااوتی. تااڕومبێلە باااربەرەکەی 

ێااڵ دەمێاانمەوە. ماان دەمەو   هەر ژمااارە ساا ا ماان هەر لەسااەر ه
کاااات  کتومااات هەنگااااوی داهااااتووی تاااڕومبێلەکەت باااۆ دەرکەوتا 

 یەکسەر پێ  ڕابگەیەنی."
 "جەنابا زۆر باشەا هەر ئێستا." -

پاااش ساای چاارکەا لە دووری چاال کیلااۆمەترەوەا لە شااوێنێ  لەژێاار 
 تڕومبێلە زرێدارەکەداا ئامێرۆکەیەکی بچرۆڵەی نێرەر هەڵبوو.
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 ٥٤بەندی 
 

کااات  النگاادن و سااۆفی  بە تااڕومبێلەکە لە دەروازەی دەرووەکەوە 
بەرەو کۆشااارەکە لێیاااانخوڕیا ساااۆفی هەساااتی بە خااااوبوونەوەی 
ماسااااوولرەکانی کاااارد. ئەوەش ئاهااااا پێااااداهاتنەوەیەی بااااوو بەوەی  
لەڕێگا سەرەکیەکە  وتاریاان باووا هەساتی بەوەکارد لە هەوای ئەو 

ا کە مااخۆکەی پیاوچااکێری بێگاانەیەا شاوێنێری پاوانگە تاکەکەسییە
 لەباریان بۆ خۆحەشاردان دۆزیوەتەوە. 

ئەوانااان بە شاااێوەیەکی باااازنەیی بە ڕێگاااای چاااوونە الی کۆشااارە 
 ەنتەکەی شاااااتۆ ڤێلێاااات ڕۆیشااااتنا تااااا ئەو کاااااتەی ڕووخساااااری 
کۆشاااارەکەیان لێااااوەدەرکەوت. تەالرێراااای ساااا  نیااااۆمی بە بەرزی 

ی بە بااااۆرەبەرد داپۆشاااارابووا شەساااات مەتاااارا کە ڕووخسااااارەکە
دەروازەکەش بە گڵااۆپ ڕوونااای کرابااۆوە. کۆشاارەکە لە شااوێنێری 
لەبااارا بەسااەر دیمەناای باااخ و باخاااتەکە و حەوزە شووشااەییەکەدا 

 دەیڕوانی.
 کاتێریش گەیشتنە ئەو  ناوەوەی کۆشرەکە ڕۆنای کرایەوە.

لەجیااااتی ئەوەی تاااڕومبێلەکە بەرێاااتە بەردەم کۆشااارەکەا النگاااادن 
مبێلەکەی لەوالا هەنادێ  دوور ڕاگارت.  "ئااخر  هۆکارێا  نیایە تڕو

ئەو تااڕومبێلە شە وشااڕە لەسااەر چە اای ڕابگاارم و زۆر دیااار باا ." 
النگدن هۆکارەکەی وا بۆ سۆفی ڕوون کردەوە؛ "یان باش نییە الی 
تیبین  سەری لەوە واق وڕبمێن ا کە ئێمە بە تڕومبێلێری تێرشراوا 

 کەی."هاتووینەتە بەردەرکەی ماڵە
ساااۆفیش ساااەرێری باااۆ لە اناااد. "باشاااە ئەدی چااای لە کریرتیساااەکە 
برەیاان؟ خااۆ ناشاارر  لێاارە لەنێااو تااڕومبێلەکەدا جێاای بێڵااینا بەنم 
ئەگەر )الی تیبینگااایش( بینااایا  ساااەی لەساااەر نیااایەا دەیەو  شاااتی 

 زیاتری لەبارەوە بزان ."
"خەم مەخاااۆا" النگااادن وای پێگاااوتەوەا ئینڵاااا کاااات  لە تاااڕومبێلەکە  -

ەزیا چاکەتەکەی لەبەر خاۆی داکەناد. چااکەتە )تویادی(ەکەی لە داب
ساااندوو ەکە وەرئاننااادا وەی ئەوەی مەلاااۆترەیەی بااا  لەباوەشااای 

 هەڵگرت.
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 بە گوماناویەوە لێڕوانیا "ئای لەو فێڵە." سۆفیش -
"هەرگیاااز تیبینااا  بەخاااۆی دەرگاااای خاااۆی ناکااااتەوەا پێیباشاااترە  -

ەوا شاااااوێنێ  دەروازەیەکااااای هەبااااا . ئیااااادی بەر لەوەی بگەیااااانە ئ
دەبینمەوە شتەکەی لێدابنێ ." النگدن لەسەر  سەکەی وەستاا ئینڵاا 
تێیەڵچاااااۆوەا "لەڕاستیشاااااداا بەر لەوەی بە دیاااااداری ئەو بگەیااااانا 
دەمەو  لە کااابرات ئاگااادار باارەمەوە. سااێر الی تیبیناا  هەسااتێری 
سااااااەیری میزاجیااااااانەی هەیەا زۆر جاااااااران ئەو ڕەفتااااااارە بەالی 

 خەڵرەوە... نامۆیە."
ۆفی گوماانی هەباوو لەوەی ئەمشاەو هایچ شاتێری دیارەی بەالوە س

 سەیر و نامۆ ب .
 لە داربەڕوو و بادامبەر دەرگاکە چەوتڕێی کرابوو. دەرگا زلەکەش 

کە دەساارێری برۆناازی بە ەد هەنارێاا  دەبااووا دروساات کرابااوو. 
بەرلەوەی سااااۆفی دەساااات بااااۆ دەسااااری دەرگاااااکە بباااااا  اااااپییەکە 

 لەبەردەمیاندا کرایەوە.
پێشااخزمەتێری پۆشااتەوپەرداخیان لەبەراناابەردا وەسااتاا خەریربااوو 
بۆینباخەکەی ڕاست دەکردەوەا دیاربوو تاازە  اات و بۆینبااخەکەی 
پۆشااایبوو. پێشاااخزمەتەکە پەنڵااااا سااااڵێ  دەباااووا سەروساااایمای  
مڕومۆن بووا دیاربوو بەو درەنگوەختە بە هااتنی میاوان ساەخڵەت 

 ببوو. 
خااااااااااوار." ئەوا ئەمەی بە  "هەر ئێسااااااااااتا )سااااااااااێر الی(  دێااااااااااتە -

شااااێوەزاراوەیەکی فەرەنساااایانەی  ااااوڕی دەربااااڕی. "ئەو خااااۆی 
ەکااانی برااا. میواندەگااۆڕ . نااایەو  بە جلاای شااەوانە پێشااوازی لە 

فەرموو چاکەتەکەت  بدەر  با هەڵیواس ؟ ئیدی خۆی شاۆڕکردەوە 
 تا چاکەتەکەی بن هەنگڵی النگدن وەربگر .

 "سوپای دەکەما  من هەروا باش ." -
 ڵبەتا باوا ب . ترایە ڕاستەوڕاست.""هە -

بە بەردی مەڕمەڕ ڕێناوینی پێشخزمەتەکە بەنێو داننێری ڕازێندراو 
گەیاناادیە  ژوورێراای ڕازاوەتاارا کە گڵااۆپێری سااەردەمی  کااردن تااا

ڤیرتۆریااای بە کاازی لێدایسااا. هەوای ژوورەکە بااۆنی سااەردەمێری 
چاا و زۆر کۆنینەی لێادەهاتا باۆنەکەش لەگەڵ باۆنی تاووتن و گەن
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شااەرابی شااێری  کااونو بەنێااو بەردە تاالرسااازیەکەی ژوورەکەدا 
باااڵو ببااووەوە. لەو  لەبەرەم دیااوارەکەداا لەنێااوان دوو الدیااواری 
زرێااداردا شااتێ  برساارەی دەدایەوەا لەو  زۆپااا ئاااگردانێری زەالم 
هەبووا دەکرا گایەکی لەسەر ساووربرەیتەوە. ئیادی پێشاخزمەتەکە 

  نوشاااتایەوە  دەساااتی دایە شاااخارتە و بەرەو ئەو  چاااووا هەناااد
 ەدە داربەڕووەکانی لەنێو ئااگردانەکەدا داگیسااند. ئااگرەکەش زۆر 

 بە خێرایی هەڵگیرسا.
پیاوەکە هەڵسایەوەا چاکەتەکەی خاۆی ڕاسات کاردەوە. "گەورەکەم 
داواتااان لێاادەکا ئێاارە ماااڵی خۆتااان دابنااێن." ئەم  سااەیەی کاارد و لە 

 ۆفی بە تەنیا جێیێشتن.ژوورەکە دەرچووا النگدن و س
سۆفیش مەراق ما ئاخۆ لە سەر کامە شاتە ئەنتیا  و نایاابەکە الی 
ئاگرەکە دابنیشا ا ئایاا لەساەر  ەنەفە  ڕێنیسانسایەکەا یاان لەساەر 
کورساایە هەژێاانەرەکەا یااان لەسااەر تەختەبەناادە بەردیاانەکەا کە هەر 

 دەڵێی لەپەرستگایەکی بێزەنتینی دەرهێندراوە.
کەی لە کریتیرسااااەکە کااااردوەوەا بەرەو  ەنەفە النگاااادنیش چاااااکەتە

مەخمەلیەکە ڕۆیشاتا لەو  لەبان چەکامەجە دارەکەی داناا و لەبەر 
و کااردیەوە بەر و  چاااوانی شاااردەوە. ئینڵااا چاااکەتەکەی داوەشاااند

هێناا بە خەندەوە لە سۆفی ڕوانی و ڕاساتەوخۆش دەستێریشی پێدا
 لەسەر گەنڵینەکەی دانیشت.

ا سۆفی لەبەرخۆیەوە وا بیری کردەوە و ی ەنەفەکە جێگەی خۆیەت
 لەتەنیشت النگدن دانیشت.

کاتێریش سۆفی ساێرەی چاوەکاانی لە ئااگردانەکە گارتا کەیفای بە 
گەرمییەکە هات و چێیی لێوەرگرتا هەستێری واشای بۆهااتا گەر 
هاتباو باپیرەی مابوایەا حەزی لە ژوورێری گەرموگوڕی وا دەکرد. 

ژوورەکە بە دەسااااااترارێری کااااااۆنە تەخااااااتەدارە دیواربەناااااادەکەی 
 ەا دەسااااترارێ  سااااۆفی ناساااایەوە کە هاااایمامۆسااااتایەی ڕازابااااۆو

بووا الی باپیرەشی بە تابلۆکێشی پلەی دووەم دەهات.  177(پوسان)
لەسااااەر ئاگردانەکەشاااادا پەیرەرێراااای ئیزیساااای مەڕمەڕی بەسااااەر 

 ژوورەکەیدا دەڕوانی.
                                                           

177
  poussin 
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 ەکەداا دووکەش و لە نێاو ئااگردانلە خوار خواوەندە مێینە میسرییە
وەی ڕاگاری ئااگردانەکە دانادرابوون.  178(گارگۆیلس)گاشەبەردی  

دەمە بەشاارراوەکەیان تااا گەروویااان بە شااێوەیەکی  ێزەونااانە دیااار 
بوو. هەمیشەش ئەو پەیرەرە دەمبایەی گاارگۆلیس ساۆفی لە تاافی 
منداڵییاادا ترساااندووە؛ ئەم ڕەوشااەش بااۆ سااۆفی بەردەوام بااووا تااا 

ە ڕۆژێری تەڕووتووشی باراناوی لەگەڵ خۆی جارێریان باپیرەی ب
باااردە کڵێساااەی ناااۆتەردام. "هێااای شاااازادەکەما ساااەیری ئەو دەمباااا 

باااۆ پەیااارەرە دەمباااای گەمااایانە بااارەا" وای پێیگاااوت و ئاماژەشااای 
کە بە هاۆی باارانەوە ئااوی لە دەم دەپاڕژا. "ئەر   گارگیلۆی کاردا

ە؟" گوێااات لەو دەناااگە سەیروساااەمەرەی گەرووی ئەو دەمباااایە هەی
سۆفیش سەرێری بۆ لە اندا بەو دەنگەش کە وەی ئەوەی پەیرەری 
دەمبااا بەردیاانەکە بە بااارانەوەکە غەرغەرە بە   ااوڕگی براااا وا بااوو. 
"ئەوان غەڕغەڕە دەکەنا" باااااپریرە وای بە نەوەکەی خااااۆی گااااوت. 
"غەرغەرەکەر!" ساااااا هەر لەبەر ئەوەشاااااە کە ئەو نااااااوە مەنتااااایرەا 

ەوە سااۆفی ئەو ترسااەی لەو دەمبااا ی هەیە." لەو کااات179گااارگۆیلس
 بەردینەی هەبووا نەیما.

ئەم تەوژمە یااادەورییە سااۆفی خەمنااای کاارد و دیسااان دەرکاای بە 
. باااپیرە ڕۆیشااتمەرگە ناوەخات و کوشااندەکەی باااپیرەی کااردەوە. 

کریرتیسەکەشااای هێناااایە بەرچااااوی خاااۆیا کە لە ژێااار  ەنەفەکەدا 
تیبیناا ( دەزاناا  حەشاااریان دابااووا لەوەش مەراق مااا ئاااخۆ )الی 

. دوا وشە ڕێنماییەکانی یان تۆبڵێی بلو  هەر پێشی بڵیینبیراتەوە. 
ساانیێر باۆ نەوەکەی دۆزیانەوەی ڕۆبەرت النگادن باوو. ئەو هیچاای 

. ئاخر ئێمە پێویساتمان دەربارەی تێوەگننی کەسی دیرە نەگوتبوو
وای گوت و  لەبەرخۆیەوە بە شوێنێرە جار  خۆی ل  بشارینەوەا

 یدا متمانە بە دادوەری ڕۆبەرت برا.بڕیاریش
"جەنابی ڕۆبەرت!" دەنگێ  لەو ا لە شاوێنێ  لە پشاتەوە هاات. "وا  -

 دەبین  لەگەڵ خاتوونێری شۆخدا گەشت دەکەی."

                                                           
178

  Gargoyles دنی پەیکەری دەعبایەکە گارگۆیلس لە هونەری تەالرسازی ڕۆژئاواییدا، هەڵکەن
 کە ئاوی بەنێو دەمدا دێتەخوار.

179
  Gagoyles  لە وشەیgargling .ەوە هاتووە کە واتای غەرغەرەکردن دەدا 



340 

النگدن لەبەری هەڵسا. سۆفیش یەکساەر لە شاوێنی خاۆی ڕاپەڕی. 
دەناااگەکە لە ساااەرەوە  لە ساااەر پەییەیەکااای لاااولرێچەوە هاااات کە 

ەبەزیاایەوە سااەر ناااوکەوی ژوورەکە. لە سااەرووی سااێبەرەکەی داد
پەییەکەشااەوە  شااتێ  لە سااایەدا دەجااوونا تەنیااا ساایمای پیاااوەکە 

 دیاربوو.
"شەوباشا" النگادن وای بانا  کارد. "جەناابی )الی(ا دەکار  ساۆفی  -

 نیهوت پێبناسێن ."
 "مایەی شەڕەفمەندیمە." ئیدی تیبین  کەوتە بەر ڕووناکی. -
داریتا" سۆفیش وای پێگوتەوەا هەنووکە پیاوەکە میوان"سوپای بۆ  -

لە بەرامبەریااان دەرکەوتا ڕاگرێراای ئاساانینی لە اااچەکەی هەڵرێشااا 
بااووا داردەستیشااای پێبااوو. ئەو  پێبەپااا ا هەر جااارە و پەیااایەیەی 

 دادەبەزی. "لەوەش تێدەگەم کە کاتەکەی ناوەختە."
ەم "ئەوەناااادە درەناااا  نیاااایەا ئااااازیزم کااااات هێشااااتا زووە." لەگەڵ ئ -

  سانەشدا پێرەنی. "ئەر  تۆ ئەمریرایی نی؟"
 سۆفی سەری بۆ بادا. "من پاریسی ." -
 "ئینگلیزییەکەت نایابە." -
 "سوپای. ئاخر لە زانرۆی )ڕۆیا  هۆلو (ی خوێندوومە." -
"ئاوهاا کەواتە ئەمە شتەکە ڕوون دەکاتەوە. " تیبین  بە شەلەشەلی  -

ی گاوتبیا منایش لە لەنێو ساێبەرەکە هااتەدەر. "لەوانەیە ڕۆبەرت پێا
ئۆکسفۆرد خوێندوومەا لە زانرۆکەی تۆ نزیرە." تیبین  ئااوڕێری لە 
ڕۆبەرت دایەوە و خەندەیەکی مەکربازانەشی بۆ کارد. "هەڵابەتە باۆ 
یەدەگ داوای خوێنااادنی هارڤاردیشااا  کردبوو."ئیااادی بە تەواوی لە 
پەییەکان هاتە خوارا بۆ سۆفی وا دەرکەوتا بە سوراچاکان نااچ  

ەوە ناکااا. دەموچاااوێری 180زیش لە دوای )سااێر ئێلتااۆن جااۆن(و تااۆ
گۆشااتنی هەنارییااانەی هەیە. سااێر الی تیبیناا  پرچێراای چڕوپااڕی 
خەنەیی دوو چااوی فساتقی گەش و پێشادەچ  لەکااتی  ساەکردندا 
چاوەکانی بریقە بدەنەوە. پانتلۆنێری لۆچدارا کراسێری ئاوریشمینا 

ئەلەمنیاااااۆمەی  چااااااکەتێری لەساااااەر دەبەرکردباااااوو. وێاااااڕای ئەو
لە اچەکانی دابووا خۆی بە  یتی ڕاگرتبووا سەربڵندانە ڕێی دەکردا 
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وادیااااربوو ڕەچەڵەکە خاااانەدانییەکەیا ئەرکااای زیااااتری بەساااەردا 
 بچەسرێن .

جەنابی تیبین  گەیشتە الیانا دەستی تۆ ەی بۆ ڕۆبەرت درێی کرد  -
 و پێی گوت؛ "ڕۆبەرت هەند  کێشت دابەزاندووە."

 نی. "تۆش هەندێرت زیاد کردووە."ڕۆبەرتیش پێرە -
تیبین  لە دڵەوە پێرەنی. دەستێری بە سەر ورگی داهێنا. "وایە تااکە  -

خۆشی ئەم ڕۆژانەم پێدەچ  لە نانادینەوە با ." ئینڵاا ڕووی خاۆی 
بااۆ الی سااۆفی وەرگێااڕا و بە هێواشاای دەسااتی گاارتا کەمێراای بااۆ 
ی چەمااایەوەا بە کاااوەخۆ هەناسااەیەکی لەسااەر دەسااتی داو چاویشاا

 تێررد. "خانمەکەم."
سااۆفی سااەیرێری النگاادنی کااردا دڵنیااا نەبااوو لەوی  ۆناخێاا  بااۆ 
 دواوە گەڕاوەتەوە یاخود لە نەخۆشخانەی چاکسازی گەوراندایە.

ئەو کاااااااااتیش پێشااااااااخزمەتەکە بە خااااااااۆی و سااااااااینی چااااااااای و 
خزمەتگوزارییەکااان لە دەرگەکەوە هاااتە ژوور و مێزێراای لەبەردەم 

 ئاگردانەکە دانا.
)ڕیماااااای لێگالودێاااااا (ی پێشااااااخزمەتمە." تیبیناااااا  وای بە "ئەمەش  -

 میوانەکان ناساند.
پێشخزمەتە لەڕوالوازەکەش ئاماژەیەکی وشری بۆ کردنا هێشتاش 

 هەر مڕومۆن دیاربوو.
"ڕیماای  خەڵرااای لیااۆنەا" تیبینااا  بە ساارتەیەکەوە وای گاااوتا وەی  -

ئەوەی باساای دەردێراای شااووم برااا. "بەنم شاالەیەکی زۆر بە تااام 
 ەکا."دروست د

دیاربوو ڕۆبەرت بە کەیاف باوو. "مان پێمواباوو تاا مێری ئاشارەزی  -
 ئینگلیزیت لەگەڵ خۆتدا هێناوە."

" ناا بۆخاتری خاوا ناا! مان حەزم لا  نیایە خاورادنی هایچ کاباانێری  -
ئینگلیااااازی دەرخاااااواردی کەی بااااادەما بەدەر لە بااااااج کاااااۆکەرەوە 

داوای  فەرەنسییەکان نەب ." چاویشی لە سۆفی کارد. "خااتوو نیهاوا
لێبوردنت لێدەکەم. ترایە لێ  تێبگەا ڕ ی مان تەنیاا لە سیاساەتباز و 
تیمای دووگاۆڵی فەرەنسایییە. حرااومەتەکەی تاۆ پاارەی ماان دەدز ا 

 تیمی  دووگۆلیەکەشتان لەم دواییانەدا شەرمەزاری کردین."
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 سۆفی سووکە زەردەخەنەیەکی بۆ کرد.
ان بایادایەوە تیبین  بۆ ساتێ  چاوی هەر لەسەر سۆفی باووا پاشا

سااااەر النگاااادن. "دیااااارە شااااتێ  ڕوویااااداوە. ئێااااوە هەردووکتااااان 
 پەشۆکاون."

النگاااااااادنیش سااااااااەری بااااااااۆ لە انااااااااد. ")الی(ا ئااااااااێمە شااااااااەوێری  -
 سەیروسەمەرەمان بەڕ  کرد."

. تاۆ لە نااوەختی نیوەشاەودا 181و دووی پا  نااو  " هەنووکە سا  -
هااااااتی و باسااااای جاااااامەکەش دەکەی. دەی پاااااێ  بڵااااا ا ئەر  هەر 

دەتەو  دەربااارەی جاامەکە باادوێیا یااخود هێنااانە ئااارای بەڕاساتی 
 ئەو بابەتەا هەر بۆ ئەوە بووا من لە نیوە شەودا بێدار برەیتەوە؟"

ا ساااۆفی لەبەر خۆیااادا وای بیرکاااردەوەا لە هەر یەکەیاااان هەنااادێ 
 وێنەی پریرتیسە شاراوەکەشی هێنایە بەرچاوان. 

ەمانەو  دەرباارەی ")الی(ا" النگدن ئەمڵارەیان کەوتە  سەا "ئێمە د -
 مریدانی سایۆن بدوێین."

باااارۆ چڕوپڕەکااااانی تیبیناااا  بە شااااێوەیەکی سااااەیر گاااارژ بااااوون.  -
"نیێنیراااارێزانی جاااامەکە. کەواتە هەر بەڕاساااتی دەتەو  دەرباااارەی 
جااامە پیاارۆزەکە باادوێی. تااۆ گوتاات زانیارییاات پێاایە؟ ڕۆبەرتا لەو 

 بارەیەوە شتی نوێت پێیە؟"
ی خاترجەم نین. دەکر  ئێمە وێنەیەکی "بەڵرو. ئێمە هێشتا تەواو لێ -

باشااااترمان هەباااا ا کااااات  لە بەرایاااادا هەنااااد  زانیاااااریی لە تااااۆوە 
 وەربگرین."

تیبیناا   ااامرەکەی هەژانااد. "ئااای ئەمریرااایی فێڵباااز. گەمەی دان و  -
ستاندن. زۆر باشە. من لە خزمەتتان دام. دەتانەو  چیتان بۆ بای 

 برەم؟"
ام وابااوو بەڵرااو بااایی پێویساات النگاادن ئاااهێری هاااتەوە بەر. "هیااو -

دەربااارەی سروشااتی  جااامە پیاارۆزەکە بااۆ خاااتو نیهااو باادوێی و 
 ڕوونی برەیتەوە."

تیبینااا  دیااااربوو هەناااد  خرۆشاااا. "ئایاااا ئەو هیچااای لە باااارەیەوە  -
 نازان ؟"
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 النگدن سەری بۆ هەژاند.
ئەو خەنااادەیەی لەساااەر ڕووی تیبینااا  پەیااادا باااووا لە خەنااادەیەکی  -

 یەکت بۆ هێناوم؟"پاکیزەڕۆبەرت تۆ بێشەرمانە دەچوو. "
النگدن چاوەکانی تروکانادن و ساەیرێری ساۆفی کارد. "پااکیزەا ئەو  -

ێاننا کە  زاراوەیە کە پەرۆشانی جاامەکە باۆ ئەو کەساانە بەکااری د
 هیچیان لەبارەی سروشتی جامەکەوە نەزانیوە."

تیبینااا  بە پەرۆشاااەوە لە ساااۆفی ڕوانااای. "ئەر  ئاااازیزەکەما تاااۆ  -
 رەوە دەزانی؟"چەندی لەبا

 
سااۆفیش بە خێرایاای چەنااد سااەرهێڵێری بااۆ بااای کااردا کە النگاادن 
پێشااااتر دەربااااارەی مریاااادایەتی سااااایۆنا سااااوراچاکانی پەرسااااتگاا 
بەڵگەنامەکانی سانگریل و جامە پیرۆزەکەی بۆ ڕوون کردباووەوەا 
لەگەڵ ئەو باسوخواسەی گوایە جامەکە هەر پەرداخێ )بادەیەی(ی 

 ە.... بەڵرو شتێ  بووە زۆر لەوە بەهێزتر.شلە تێخواردنەوە نەبوو
"هەماااااااووی هەر ئەوەنااااااادەی لێااااااادەزانی؟" تیبینااااااا  ئااااااااوڕێری  -

شەرمەزارییانەی لە النگدن دایەوە.  "ڕۆبەرتا پێمواباوو جاوامێری. 
 تۆ ئەم خاتوونەت لە نەشئەکەی باسەکە بێبەش کردووە!"

 "دەزاناا . پێموابااوو دەکاار  تااۆ و ماان ..." پێاادەچوو النگاادن بڕیاااری -
 داب  خۆی لە دەستەواژەی مەجازیانە بە دوور بگر .

ئیااادی تیبینااا  ساااۆفی گیااارۆدەی چاولێرنانەکاااانی خاااۆی کردباااوو.  -
"شیرینەکەما تۆ جامێری پاکیزەی. متمانەش  پ  برەا هەرگیز ساتی 

 یەکەمی خۆت لەگەڵ جامەکەدا لە یاد ناکەی."
 
 
 
 
 
  
 
 



344 

 
 
 
 
 
 
 

 ٥٥بەندی 
 

گادن دانیشاتبووا کێرای بە چاایەکە سۆفی لەسەر  ەنەفەکە لەپااڵ الن
دەخوارد و هەساتی بە کااریگەری خاواردنەکە و کافاائینەکە کارد و 
پێشاای خااۆش بااوو. )سااێر الی تیبیناا (یش بە شااێوەیەکی دڵگااران 
لەبەردەم ئااااگردانەکە هەر دەهاااات و دەچاااووا گیااارە ئاسااانینەکەی 

  اچیشی لەسەر بەردی ناوکەوکە تە ەی دەهات.
ن  ئەم  سەیەی بە شرۆمەندیەکەوە دەربڕیا "جامە پیرۆزەکەا" تیبی -

"خەڵرێرااای زۆر دەپرسااانا تەنیاااا ئەوە دەپرسااان ئااااخۆ جاااامەکە لە 
کوێیە. داخەکەم ناتوان  هەرگیز بەرسهی ئەم پرسە بدەمەوە." ئینڵا 
ساااووڕایەوە ڕاساااتەوخۆ ئااااوڕی لە ساااۆفی دایەوە. "هەرچەنااادە... 

 یرۆزەکە چییە؟"پرسیارە هەرە پەیوەندیدارەکە ئەوەیە: ئایا جامە پ
سااۆفی هەسااتی کاارد لە بەردەم دوو پیاااودا و لە کەشااوهەوایەکی 

 ئەکادیمیانەدا  دانیشتووە.
"بااااۆ ئەوەی بە تەواوی لە جااااامەکە تێاااابگەینا" تیبیناااا  وا لەسااااەر  -

 سااەکەی ڕۆیشااتا "سااەرەتا دەباا  لە بایباال تێاابگەین. ئەر  چەنااد 
 زانیاریت دەربارەی ئینڵیل هەیە؟"

ڵتەکانااد. "لە ڕاسااتیدا زۆر نااا. ماان لەالیەن سااۆفیش شااانێری بااۆ هە -
 پیاوێرەوە پەروەردە کراوما کە لیۆناردۆ داڤینشی دەپەرست."

تیبیناااا  بە چاااااوێری حەپەسااااان و لەهەمااااان کاتیشاااادا دڵخۆشااااانە  -
سەیری کرد. "گیانێری ڕۆشنگەر. نایابە! کەواتە هەر دەب  بتزانیب ا 

یارۆزەکە. خۆیشای لیۆناردۆ یەکێ  بوو لە  نیێنیرارێزەکانی جاامە پ
 کۆدەکانی ئەم شتەی لە دەسترارە هونەریەکانیدا شاردوونەتەوە."
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 "بەڵ ا ڕۆبەرت زۆری لەو بارە بۆ بای کردووم." -
 "باسی ڕوانینی داڤێنشی سەبارەت بە ئینڵیل بۆ باسرردووی؟" -
 "لەم بارەیەوە هیچی لێنازان ." -
کااانی کااات  ئاماااژەی بە ڕەفەی کتێبەکااانی نێااو ژوورەکە کااردا چاوە -

تیبین  هەر خۆشاییان لێادەباری. "ڕۆبەرتا ئەگەر زەحامەت نەبا ؟ 
 لەسەر ڕەفەی سەرەوەا مێیووی لیۆناردۆم بۆ بێنە."

النگاادنیش بەنێااو ژورەکەدا ڕۆیشاات و گەیشااتە الی ڕەفەی کتێبااانا 
کتێاااابە هااااونەرییە  ەبااااارە گەورەکەی دۆزیەوەا هێنااااای و لەسااااەر 

ە ڕووی لە سااۆفی بااوو.ا مێاازەکەی نێوانیااان داینااا. بەرگاای کتێاابەک
تیبینگاااایش بەرگە  وڕسااااەکەی هەڵاااادایەوە و ئاماااااژەی بە بەرگاااای 
پشااااتەوەا بەچەنااااد بااااڕگە وتەیەکاااای  دا. "لە یادنااااامەی داڤینشاااای 
سەبارەت بە هونەری مشتومڕ )جەدە ( و گوماانا" تیبینا  وای بە 
سااۆفی گااوت و نیشانەشاای بە بڕگەیەکاای دیاااریرراوی داڤینشاای دا. 

 مونا ەشەکەمان گرن  دەب ."  "پێموایە ئەوە بۆ
 سۆفی وشەکانی خوێندنەوە.

زۆر کەی بازرگااانی بە خەیاااڵراڵوی)وەه ( و پەڕجااووی ساااختە 
 ااااا لیۆناردۆ داڤینشیکردا گەمیەگەلێری زۆریان لە خشتەبرد. ا

"لێااارە  وتەیەکااای دیااارەی هەیەا" تیبینااا  وای گاااوت و ئامااااژەی بە  -
 بڕگەیەکی جیاوازتر دا.

 ینایانە ئێمەی دەستخەڵەت داوە.نەزانیێری ناب
لیۆنااااردۆ  ---   چاوەکانااات بااارەرەوە. ا182بەرمەرگهاااۆا کڵاااۆڵی 

 داڤینشی
ساااۆفی هەساااتی بە ماااوچڕکێری تەزیویاااانە کااارد. "داڤینشااای  ساااە  -

 دەربارەی ئینڵیل دەکا؟"
تیبیناا  سااەری بااۆ لە انااد. "هەسااتی لیۆناااردۆ دەربااارەی ئینڵیاال  -

بوو. لە ڕاستیدا داڤینشای ڕاستەوخۆ بە جامە پیرۆزەکەوە گرێدراو 
نیگاری جامە ڕاستە ینەکەی کێشاوەا کە مان نیشاانت دەدەما بەنم 
سەرەتا دەب  دەربارەی ئینڵیلەوە  سە برەین." تیبین  خەنادەیەکی 
بۆ کرد. "هەر شتێ  کە بتەو  دەربارەی ئینڵیل بزانایا دەکار  لە 
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 دەربیێنای." تیبینا  183پوختەی شاکارەکەی دکتاۆر ماارتین پێرسای
هەنااد   ااوڕگی پاااکردوە و ئەوسااا درێاایەی پێاادایەوە. "ئاااخر خااۆ 

 ئینڵیل بە فاکس لە ئاسمان دانەبەزیوە."
 داوای لێبوردنت لێدەکەم؟" -
ەا نەوەی های خااودا. ئینڵیاال بە پیاااو"ئاازیزەکەما ئینڵیاال بەرهەمای  -

شێوەیەکی جادوویانە لە هەورەکاانەوە دانەبااریوە. پیااو تۆماارێری 
ی چەرخە گەرداوئاساااکانی داهێناااوە و ئیاادی ڕووداوە مێیووییەکااان

لەڕێااااای وەرگێڕانااااای زۆروزەوەندیشاااااەوە زیاااااادە و لێقرتانااااادن و 
پێااداچوونەوەی هاتۆتەساااەر. هەرگیاااز مێااایوو یەی دانەی ئینڵیلااای  

 گردەبڕانەی وەی کتێبێ  بەخۆوە نەبینیوە."
 "زۆر باشە." -
"میسای مەسیا)کریست( بیچمێری مێیوویی کااریگەر باووەا بەڵراو  -

ەتەنویترین کەی و سەرکردەی دنەدەر بووە کە جییاان هەرگیاز م
بەخۆیەوە بینیبێتی. وەی پەیاامبەرێری میدەدەر)فریاادڕەی(ا میساا  
تەختوبەختی پاشایانی سەراوبن کردا بووە مایەی هاندانی ملیۆناان 
کەی و  فەلساااەفەیەکی ناااو . ڕەگوڕیشەشااای بە چەنااادین پشااات 

ئیاادی میسااا ئەو مااافەی   دەچێااتەوە سااەر پاشااا ساالێمان و داودا
هەبااااووە داوای تاااااجی پاشااااایەتی جووەکاااااان برااااا. بااااۆ ماااااایەی 
لێتێگەیشااااتنا ژیاننااااامەی ئەو لەالیەن هەزاران لە شااااوێنرەوتووانی 
لەسەرتاسااەری ونتەکەدا تۆمااارکرا." تیبیناا  ئیسااتێری بااۆ کاارد و 
 ومە چایەکەی فڕکرد و کوپەکەی لە شوێنی خۆی لەساەر مێازەکە 

تر لە هەشاتا لە سایرارەی ژیانناامەو ئامۆژگارییەکاانی دانایەوە. "زیا
میساااا  بااۆ ئینڵیاال لەبەرچاااوگیراونا کەچاای تااا ئێسااتا هەر چەنااد 
کەمێریااااااان وەی هاااااای مەتاااااا ا ماااااااری)مەر ۆی(ا لوی)لۆ ااااااا( و 

 لەنێو ئەو ژمارە زۆەرەدا  لێگیراون.  184جۆن)یۆحەنا(
فی "باشااە کاا  وای کاارد کە کااامە لە ساایرارەکان ببێااتە ئینڵیاال؟ سااۆ -

 وای لە تیبین  پرسی.
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"ئاهاااا!" تیبینااا  بە جاااۆش و خرۆشاااەوە وەنمااای دایەوە. "تەوساااە  -
باااااانەچەکەکەی کریسااااااتیانێتی!  ئینڵاااااایلەکە وەی ئەوەی ئەمااااااڕۆ 

 185دەیناسینا لەالیەن ئیمرراتۆری بترەرساتی ڕۆماانی کونساتەنتینی
 گەورەدا کۆکراوەتەوە."

تیبینااا   "پێمواباااوو کونساااتەنتین کریساااتیانی باااوو." ساااۆفی وای بە -
 گوت.

"بە ئاستەما" تیبین  ئەمەی بە تەوسێرەوە گوت. "ئەو هەموو ژیانی  -
کراوەا ئەو کاتەش  186هەر بترەرست بووەا لە سەرەمەرگدا بیسمیل

ئەوەندە بێیێاز باووە تواناای بەرپەچادانەوەی نەباووە. لە ڕۆژگااری 
ئەو   -کونسااتەنتیندا دییناای فەرماای لە ڕۆمااا ڕۆژپەرسااتی بااووە 

و کۆنسااتەنتینیش سەر ەشااەی پەرسااتاگەیان  -ێناادر ڕۆژەی نابەز
باووە. باۆ بەدبەختای ئەویاشا بە تێرەڕینای ڕۆژگاارا کێشاەو هەرای 
گەورەی ئاااینی لە ڕۆمااا سااەری هەڵاادا. ئیاادی  ساا  سااەدە دوای لە 
خاچااااادانی میساااااای مەسااااایاا شاااااوێنرەوتووە کرساااااتیانییەکان بە 
ڕێیەیەکااااااای زۆر زیادیاااااااان کااااااارد. لەنێاااااااوان کریساااااااتیانەکان و 

رەرساااتەکاندا شەڕوشاااۆڕ  ەومااااا شاااەڕو ئاشاااووبەکە ئەوەنااادە بت
گەورەبووا هەڕەشەی دوولەتبوونی لە سەر ڕۆماا هەباوو. دەباوایە 
کونسااتەنتین بڕیااارێری لەوبااارە باادابایە و کێشااەکەی بڕاناادبایەوە. 

ی زایینیااداا ئیمرراتااۆر بڕیاااری داا کە ڕۆمااا ٣٢٥ئەوە باوو لە ساااڵی 
 تیەا یەی بخا."لەژێر یەی دینداا کە کریستیانێ

سۆفی ئەوق ما. "باشە بۆچی ئیمرراتۆرێری بترەرست بڕیاریدا دینی  -
 فەرمی براتە کریستیانێتی؟"

تیبیناا  لە  اارتەی پێرەنیناای دا. "کۆنسااتەنتینوی بزنساامانێری زۆر  -
بااااش باااوو. بینااای کە کریساااتیانێتی لە هەڵچاااوون و گەشەساااەندنەا  

مێیوونووساان ئەویش گرەوی لەسەر ئەسری براوە کرد. هێشتاش 
بەو بڕیارە لێیاتووەی ئیمرراتۆر سەرسامنا کە چۆن  ڕۆژپەرستی 
بە کریستیانێتی گاۆڕی. بە ئااوێتەکردنی هێماا بترەرساتییەکانا ڕۆژ 
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و  ڕیتوێلەکان لەگەڵ دابونەریتی کریساتیانیانەا دینێرای دووڕەگەی 
 وای داهێناا کە لەالی هەردوو بەرەوە پەسەند برر ."

النگدنیش  ئەم وشەیەی لەدەم دەرچووا زیاتریش "سیما شێواندنا"  -
لەسەری ڕۆیشت و گوتی؛ "پاشماوەی شوێنەواری دینی بترەرستی 
لە نێو هێما کریستیانیەکاندا شتێری  حاشالێنەکراوە. پەپرەی ڕۆژی 
میسری بووە تااجە درەوشااوەکەی ساەر ساەری پیار و چاکەکاانی 

کە چااااااۆن کااااااوڕە  187کاسااااااۆلیری. وێاااااانەی هێڵراااااااری )ئیاااااازی(
پەڕجووەکەی )هۆری(ی لە باوەش گرتووەا لە جییانی نوێادا باۆتە 
نماااوونەی بەرچااااوی لەباوەشاااگرتنی ماریاااای پااااکیزە و میساااای 
 –کااۆرپەلە. بە کاارداریش هەمااوو تااوخمە ڕیتوێلەکااانی کاسااۆلیری 

تاااجی سااەری  ەشااەکانا  وربااانیگەا شااوکرانەبیێری و هاوبەشاایا 
ەوخۆ لە ئااااینە هەر هەموویاااان ڕاسااات -کاااردەی خاااۆراکی خواوەناااد

 تەلیسماوییەکەی بترەرستییەوە وەرگیراون."
تیبینگااایش ئااااهێری هەڵرێشاااا ئینڵاااا گاااوتیا "خاااۆت بە هێماناساااەکە  -

خەری  مەکەا کە باسی  ئایرۆنەکانی کریساتیانی براا. هایچ شاتێری 
پێیااادەگوترا کاااوڕی خاااوا و -کریساااتیانی ڕەساااەن نیااایە. )میتااارای(

ی دیساێمبەردا ٢٥تیا لە خاوای بەر لە کریساتیانێ -ڕووناکی جییان
لەدایربووەا کە مردیش لە نێو گۆڕێری بەردیندا شااردرایەوەا پااش 

ی ٢٥دیسااان هەڵسااایەوە. هەر بەو بااۆنەیەوە ڕیرەوتااای  ڕۆژساا  
دیسێمبەرا ڕۆژی لەدایربوونی  خواوەندەکان ئۆسیریسا ئەدۆنایس 

. کریشاااانای تااااازە ساااااواش بە زێاااار و بااااۆو 188و دیۆنیسیسیشااااە
ری مااوڕ( نماااایش کااارا. تەناااانەت ڕۆژە پشاااووە بەرامەی جەوی )دا

 پیرۆزەکەی هەفتەی  کریستیانێتیش لە  بترەرستەکانەوە دزراوە."
 "مەبەستت چییە؟" -
"لەبنەڕەتااداا" تیبیناا  بەم جااۆرە کەوتەوە  سااەکردن؛ "کرسااتیانێتی  -

هەماان ڕۆژی جووکاانا شاابات )شاەممە(یان  پیارۆز دەکااردا بەنم 
ەوەی لەگەڵ ڕۆژی بە کونساااااااااتەنتین ڕۆژەکەی گاااااااااۆڕی باااااااااۆ ئ

پیرۆزڕاگرتناای ڕۆژپەرسااتەکان یەی بگاارێتەوە." ئەو ئیسااتێری بااۆ 
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کاااردا پاشاااان بە خەنااادەوە تێیەڵچاااۆوەا "تاااا ئەمڕۆشااای لەگەڵاااداب  
هاموشااااۆکەرانی کڵێسااااا سااااەرلەبەیانی ڕۆژی یەکشااااەممە دەچاااانە 
ڕێورەسااامەکانیانا بااا  ئەوەی بااازاننا بترەرساااتەکان ڕۆژێریاااان لە 

)ڕۆژی  Sundayان کردباوو کە یەکشاەممە هەفتەدا بۆ ڕۆژ تەرخا
 خۆر( بوو."

سااۆفی سااەری سااووڕا. "باشااە هەمااوو ئەو شااتانە پەیوەناادییان بە  -
 جامەکەوە هەیە؟"

"ب  گومان." تیبین  وای پێگوتەوەا "دەی لەگەڵ  بمێانەوە. لەمااوەی  -
لێراادانی ئاینەکانااداا کونسااتەنتین پێویسااتی بە هێااز و تااۆکمەکردنی 

یساااتیانێتی باااووا ئیااادی گردباااوونەوەیەکی شاااە ڵی داباااونەریتی کر
 سازدا." 189سەرانسەری بەناووبانگی بەناوی ئەنڵومەنی نیریا

ساااۆفی هەر باااایی ئەوەنااادە نااااوی نیریاااای بیساااتبووا کە  اااانونی 
 باوەڕنامەی نیریای تێدا سەرهەڵدا بوو.

"لەم گردبااااااوونەوەیەداا" تیبیناااااا  وای بااااااای کااااااردا "زۆر ڕووی  -
دەنگیان لەبارەیەوە دراا وەی جەژنای  کریستیانێتی تاوتو  کران و

ا 190ئیساااااتەر )ڕۆژی هەڵساااااانەوەی میساااااا(ا ڕۆڵااااای مەترانەکاااااان
 بەڕێوبەردنی ڕیتوێلە پیرۆزەکان و هەڵبەت  خواوەندێتی میساش."

 "من تێناگەما خواوەندێتی میسا؟" -
"ئااااازیزەکەما" تیبیناااا  وا ڕووناااای کااااردەوەا "تااااا ئەو  ڕۆژ ا تااااا  -

ن شااااااااوێنرەوتووانی وەی ئەوساااااااااتەی مێاااااااایووا میسااااااااا لەالیە
وێنا دەکارا... پیااوێری مەزن و دەساەنتدارا  بەرمەرگپێ ەمبەرێری 

 ."هەرچۆنێ  ب  پیاوێ . کەسێری بەرمەرگ بەنم
 "نەوەی کوڕی خودا؟" -
"زۆر باشەا" تیبین  وای وەنم دایەوەا "دانانی میساا بەوەی کاوڕی  -

ز کارا و خودایەا بە شێوەیەکی فەرمی لە ئەنڵوومەنی نیریاا پێشانیا
 دەنگیشی لەسەر درا."
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"دەی توخوا کەم  بوەستەا تاۆ دەڵێایا خاوایەتی میساا بەرەنڵاامی  -
 دەنگدانێ  بووە؟"

"بە شێوەیەکی ڕێیەیی دەنگەکان لەیەی نزی  بوون." تیبین  زیااتر  -
لەسەری دوا و گوتیا "لەگەڵ ئەوەشدا بە خوا دانانی میسا کارێری 

تۆریەتی ڕۆمانی و هێنانەکایە دژوار و لێبڕاوانەی یەکخستنی ئیمررا
بنرەیەکاای نااوێی دەسااەنتی ڤاتیرااان بااوو. بە سااەلماندنی فەرماایا 
بەوەی میسااا کاااوڕی خاااودایەا کونسااتەنتین وای لە میساااا کااارد لە 
باااری ئااادەمیزادانەی تێرەڕانااد و کااردی بە دەسااەنتێری خااواییا کە 
کەی پەی پێنەدەبارد. ئەمەش نەوەی هەر داڕساانەکانی بترەرسااتی 

کریستیانێتی زیاد کردا بەڵراو پەیڕەوانای کریساتیانەکانی ئێساتاا بۆ 
کڵێساااای کاساااۆلیری –تەنیاااا لە ڕێااای کەنااااڵێری پیااارۆزی تاااایبەت 

 دەتوانن خۆیان ڕزگار برەن." -ڕۆمانی
سااااۆفی ئاااااوڕێری لە النگاااادن دایەوەا ئەویااااش بەسااااەر لە اناااادنێ  

  سەکانی تیبینگی سەلماند.
ەسەنت دەخوالیەوەا" تیبین  "هەموو شتێ  لەسەر چە ی بازنەی د -

لەسەر  سەکانی بەردەوام بوو. "میسا وەی فریادڕەسێ  بۆ کڵێسا 
و دەوڵەت ئەرکێرااای چارەنووسساااازانە باااوو. زۆر لە لێراااۆڵەرەوە 
دینییەکااااانا گوتوویااااانە؛ کڵێسااااای بەرایاااای  کتوماااات میسااااای لە 
شوێنرەوتووە ڕەسەنەکانی دزیا پەیامە مرۆڤایەتییەکەی مەسایحی 

بەرگێراای خواوەناادی نەماار و نەبااڕی لەبەر کااردا ئەوسااا بااۆ ڕفاناادا 
بەفراوانرردناای دەسااەنتەکانی خااۆی بەکارهێنااا. ماان چەناادان کتێااب  

 لەسەر ئەو بابەتە نووسیون."
"کەواتە ماان وای بااۆدەچ  ڕۆژانە نااامەی تووڕەییاات لە  کرساایتیانە  -

 دڵسۆزەکان بۆ بێن؟"
ی داا "زۆریانەی "باشە بۆچی وا برەن؟" تیبین  درێایەی بە  ساەکان -

ڕۆشااانبیرە کریساااتیانەکان بە مێااایووی باوەڕەکەیاااان بەڵەدن. هەر 
بەڕاساااااتیش میساااااا مێرخاسااااااێری  مەزن و بەدەساااااەنت بااااااوو. 
دەستراری و مانۆڕی کونستەنتین  نەیتوانی مەزنێتای ژیاانی میساا 
بسڕێتەوە. هایچ کەساێ  نااڵ  میساا گەنادەڵ باووەا کەی حاشاایی 

زەوی ڕۆیشاااتووە و باااۆتە ماااایەی  لەوە ناکااااا کە میساااا  لەساااەر 
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هاندانی ملیۆنان کەی بەرەو ژیانێری باشتر. هەموو ئەوەی دەیڵێن 
ئەوەیەا کونسااااتەنتین سااااوودی لە دەستڕۆیشااااتن و کاااااریگەری و 
جەوهەری مەزنێتااای میساااا وەرگااارت. بەم کارەشااای ئەو شاااە ڵەی 

 ئێستای کریستیانێتی داڕشت."
ا پەرۆشاای بینیناای سااۆفی چاااوێری لە کتێاابەکەی بەردەم خااۆی کاارد
 تابلۆی جامە پیرۆزەکەی داڤینشی بووا ببین .

"خاااڵی وەرچەرخااانەکە ئااا لێاارە دایەا" تیبیناا  بەم جااۆرە دەسااتی  -
پێرااااردەوەا ئەمڵارەیااااان خێراتاااار  سااااەی دەکاااارد. "لەبەر ئەوەی 
کونساااتەنتین دەوروبەری چاااوار ساااەدە لە دوای مردنااای میسااااداا 

ان بەڵگەنامە لەسەر ژیانی شە ڵی کریستیانێتی داڕشتەوەا بە هەزار
فااانێتی میسااا لەوکاتاادا هەبااوون. ئینڵااا بااۆ نووسااینەوەی مێاایووی 
کتێبەکانا کونستەنتین دەیزانی پێویستی بە تەکانێری باوێرانە هەیە. 
ئیدی لەوێوە  ووڵترین ساتی مێیووی کریستیانێتی ساەری هەڵادا." 
ن تیبین  ئیستێری کرد و چاویشی لەساەر ساۆفی باوو. "کونساتەنتی

کۆمساایۆنێری نااو  و باااربووی هێنااانە کااایەی ئینڵیلێراای نااوێی لە 
تانەیا کە میساای وەی مرۆڤێرای خۆگرتا کە تیاادا هەماوو ئەو شا

وێنااا دەکاارد البااردا الیەناای خااوایەتی میسااای تێاادا زەق  بەرمەرگ
کااردەوە. هەمااوو ساایرارە و ژیاننامەکااانی پێشااووتری  ەدەغە کااردا 

 "دی.سووتانهەرهەمووی کۆکردەوە و 
"تێبینیێراای سااەرنڵڕاکێشا" النگاادن بە لێزیااادکردنەوە کەوتە  سااە؛  -

"هەر کەساااێریش سااایرارە و ڕاساااراردە)ئینڵیلە(  ەدەغەکراوەکاااانی 
بە ڕاساااتر زانیبااا  و  بەساااەر ئینڵااایلە کاااۆکراوەکەی کونساااتەنتین

لە ەڵەم دراوە. وشااەی ( heretic) 191بەکاااری هێنااا باا ا بە گااومڕا
(hereticهێرەتیری هاوچەرخمان )  .لەو ساتە مێایووینەوە هااتووە

ەا کە واتااای لێباایاردن دەگەیەناا . haeretiusڕەگە التینییەکەشاای 
کەواتە ئەوانەی مێاایووە ڕەسااەنەکەی میسااایان هەڵباایارد ببااوونە 

 یەکەمین گومڕا )هێرێتی ("

                                                           
191

ی ئینگلیزی بەکارهێناوە، لەنێو فەرهەنگەکاندا  Hereticوشەی گومڕای ئێرەم بەرامبەر وشە   
بە کافر هاتووە، بەالم کافر زیاتر چەمکێکی ئئیسالمیانەیە. عەڕەبیش هەرهەمان وشەی هێرێتیکی 

 گلیزی کردۆتە )هرطقة(.ئین
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"باااۆ بەخاااتەوەری مێیوونووساااانیشا" ئیااادی تیبینااا  وا هەڵیااادایەا  -
ین هەوڵیاادا لەناویااان بەر ا  "هەنااد  لەو ساایرارانەی کە  کونسااتەنت

لەنااااااونەچوون و دۆزرانەوە.  لێراااااۆڵەرەوە دینییەکاااااان لە سااااااڵی 
دا  شااتێریان لە نزیاا   ااومران لە چااۆڵی ئۆرردناادا دۆزیەوە. ١٩٥٠

دا ١٩٥٤هەڵبەتە  دەب  باسای ئەو سایرارە  یرتییاانەش برار  کە لە 
مێرگی ناگ حەمادی دۆزرانەوە. ساەرباری ئەوەی ئەو بەڵگەناماانە 
چیڕۆکاای ڕاسااتە ینەی جااامە پیاارۆزەکە بااای دەکەنا  بە زاراوەی 
ئادەمیزادانە بای لە میساا دەکەن. هەڵبەتیشاە ڤاتیراان هەر لەساەر 
شااە ڵی باااوی زانیااارییە لەخشااتەبەرەکان دەڕواا زۆریشاای هەوڵاادا 
ئەو سااررارە لوولاادراوانەا سااەر هەڵاانەدەن. ئەر  بااۆچی وانەکەن؟  

ێیوویەکە باای دەکەنا پەردە لەساەر ئاخر ئەو سیرارانە ڕاستییە م
دژبەریااااااای و سااااااااختەییەکان هەڵااااااادەدەنەوەا ڕوون و ئاشاااااااررا 
ساەلمێنەری ئەوەنا کە ئینڵیلای هەناووکە دەساترردی  پیااوگەلێرەا 
ئەجێناااادایەکی سیاسااااییان لە پشااااتەوە هەبااااووەا هەر بااااۆ ئەوەش  
پیااااوێری وەی میساااای مەسااایحیان گەیانااادۆتە پااالەی خاااوایەتی تاااا  

 کاریگەرییەکەی بۆ پشتگیری خۆیان بقۆزنەوە."دەسەنت و 
هااتە وەنم و گاوتیا "شااتێری  192"هێشاتاشا" النگادن بە داڕساانەوە -

زۆر گاارنگە ئەوەمااان لە یاااد نەچاا ا هەوڵاای کڵێسااای هاااوچەرخ بااۆ 
لەنااااااوبردنی ئەو جاااااۆرە بەڵگەناماااااانە لە باااااڕوای راساااااتگۆیانەی 

ەرچاوەی خۆیانەوەا بەو ناواڕینەی کە دەرباارەی میساا هەیاانەا سا
گرتاااووە. ئااااخر ڤاتیراااان لەساااەر شاااانی پیااااوانی زۆر لەخاااوارتر 
ڕاوەسااتاوەا کە بە ڕاسااتی بڕوایااان  بەو دژە بەڵگەنامااانەیە ئەوەیەا 

 تەنیا و تەنیا  بۆ ساختەکردنی ئینڵیل پەیدا بوونە."
تیبینگاایش کااات  لەسااەر کورساایەکەی بەراماابەر سااۆفی دانیشاااتا  -

یا پرۆفیسااۆرەکەمان دڵێراای  ا ااایەکی بااۆ کاارد. "وەی خااۆت دەبیناا
نەرمتری لە من لە بەرانابەر ڕۆمااوە هەیە. هەرچۆنێا  با ا ئەوەی 
ئەو دەرباااارەی بیروبااااوەڕی دارودەساااتەی میساااای ئێساااتا دەڵااا ا 
ڕاستە کەوا ئەو بەڵگەنامە سەرهەڵدراوانە گوایە ئینڵیلای سااختەن. 
 ئەمەش مایەی لێتێگەیشتنە. ئاخر ئینڵیلەکەی کونستەنتین زەمانێرە
                                                           

192
 ، تحدی.یداڕسان: ئاڵنگار  
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بااۆتە جێاای باوەڕیااان. هاایچ کەسااێ  ئەوەناادەی ڕێبازگرتوویێااك کە 
 پێی تەڵقین دراوە  اڵ نەبۆتەوە." 

"ئەوەی ئەو مەبەسااااتیەتیا" ئەمڵارەیااااان النگاااادن کەوتەوە  سااااەا  -
 "ئەوەیە ئێمە خواوەندەکانی باب و باپیرانمان دەپەرستین."

یەا "ئەوەی ماان مەبەسااتمە بیڵااێ ا" تیبیناا  وا وەنماای دایەوەا "ئەوە -
هەماااوو شاااتێ  لەباااارەی بااااوەڕی باپیرانماااان ساااەبارەت بە میساااا 

 ساختەیە. هەروەی چیرۆکی جامە پیرۆزەکەش هەر ساختەیە."
دیساااان ساااۆفی ساااەیری ئەو وتەیەی داڤینشااای نێاااو ئەو کتێااابەی 

ەستخەڵەت داوە. هۆ نەزانیێری نابینایانە ئێمەی دبەردەمی کردەوە. 
 ە!ا چاوەکانت برەرەوئەی کڵۆڵی بەرمەرگ

تیبین  دەستی دایە کتێبەکە و لە ناوەڕاستەوە گرتی. "لە کۆتاییدا و 
بەر لەوەی تابلۆی داڤینشی سەبارەت بە جامە پیارۆزەکەت نیشاان 
باادەما حەزم لێاایە خێاارا چاوێاا  بەم شااتەدا بخشااێن ." ئینڵااا کتێاابە 
ڕەنگیاااانەکەی لێاااا  کااااردەوەا بە تەواوی الپەڕەکااااانی دەرکەوتاااان. 

 ۆ دیوارییە دەناسییەوە؟""پێمواب  تۆ ئەم تابل
؟ سااۆفی سااەیری ناااودارترین تااابلۆی بە ڕاساات دەڵێاای گاااڵتە دەکااا

بلاایمەت  داڤینشاایکاارد کە  -تااابلۆی  دوا خااوانی شااێوان-دیااواری 
لەسااەر  دیااواری )سااانتا ماریااا دێاان گاارازی( لە مااینن کێشااابووی. 
تاااابلۆ دیاااوارییە داشاااۆراوەکەا وێااانەی میساااا و شااااگردەکانی لەو 

دا کێشاابووا کە یەکێا  لەوان دەیەویسات ناپااکی لێبراا. ساتەوەختە
 "بەڵ  من بەم تابلۆ دیوارییە بەڵەدم."

"کەواتە دەکااااار  وردە یاااااارییەی برەیااااان؟ دەکااااار  چاوەکانااااات  -
 بنوو ێنی؟"

 سۆفیش بە دوودڵیەوە چاوەکانی نوو اندن.
 "باشەا میسا لە کو  دانیشتووە؟ تیبینی  وای لە سۆفی پرسی. -
 "لە ناوەڕاست." -
 "چاکەا ئەر  خۆی و شاگردەکانی چ خواردنێریان لەبەردەم دایە؟" -
 بەڕاشراوییەوە."نان."  -
 "نایابەا ئەدی چی دەخۆنەوە؟" -
 "شەراب. ئەوان شەراب دەخۆنەوە." -
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"زۆر گرنگە. باشە دوا پرسیار. چەند پێری شاەراب لەساەر مێازەکە  -
 داندراون؟"

ئاخر کە برد. سۆفی کەم  بێدەن  بووا پەی بە ئاینوئۆینی پرسیارە -
دوای خاااااواردنەکەا میساااااا پێرێرااااای شاااااەرابی هەڵگااااارت و دایە 

پێرای  . "یەی پێ ا" ساۆفی وای وەنم دایەوە. "پاێرەکە." هەمووانیش
. میسااااا هەر یەی پێراااای شااااەرابی دایە میسااااا. جااااامە پیاااارۆزەکە

 هەمووانا هەروەی کریستیانەکانی هەنووکە هەمان شت دەکەن."
 ا چاوەکانت برەرەوە."تیبین  ئاهێری هەڵرێشا. "دەی -

ساااۆفیش چاوەکاااانی کاااردنەوە. تیبینااا  بە فێڵااازانییەوە پێااادەکەنی. 
ساااۆفیش نیگاااای لە نیگااااری نێاااو کتێااابەکەی بەردەمااای کاااردا پێااای 
سااەیربووا ئاااخر هەمااوو دانیشااووەکانی سااەر ساافرەی دوا خااوانی 
شاێوانا بە میساشاەوە پێرێرای شاەرابیان لەبەردەمادا باوو. سااێزدە 

یاتر پێرەکان بچرۆالنە بوون. لە نێو تاابلۆکەدا پێ  بوون. لەوەش ز
 جامەکەا جامی پیرۆز هەر نەبوو.

چاوەکااااانی تیبیناااا  تروکااااان. "هەنااااد  سااااەیرەا تااااۆش پێتااااوانییەا  -
بەلەبەرچاااوگرتنی ئەمەیااان  هەردووکیااانا چ ئینڵیاال و چ  پێااوەری 
ئەفسانەی جامی ئێمەا ئەم بۆنەیە لێبڕاوانە بە بۆنەی جاامی پیارۆز 

ەیرەا داڤینشاای لەبیااری چااووە نیگاااری پااێرەکەی میسااا دەزاناا . ساا
 برێش ."

"بەدڵنیاییەوەا لێرۆڵەرەوانی بواری هونەر هەردەب  تێبینی ئەوەیاان  -
 کردب ."

"بەڵااایا هێااادمە داتااادەگر  کاااات  دەبینااای چەنااادین شاااتی ساااەیر کە  -
داڤینشاای دایناااونا کەچاای لێرااۆڵەرەوانی هااونەر سوکوئاسااان یااان 

لە گێلاااای داوە. لەڕاسااااتیدا ئەم تااااابلۆ نەیااااان بینیااااوە یااااان خۆیااااان 
دیوارییەش کلیلی کردنەوەی تەلیسمی جاامە پیارۆزەکەیە. داڤینشای 
هەماااااوو شاااااتێری بەکراوەیااااای لە تاااااابلۆی دوا خاااااوانی شاااااێواندا 

 هێشتۆتەوە"
سۆفی بە پەرۆشاەوە لە دەساترارەکەی ڕوانای. "ئایاا بەڕاساتی ئەم  -

 تابلۆ دیوارییە پێمان دەڵ ا جامەکە چی بووە؟"
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ەخێرا شتەکەمان پ  ناڵ ا" تیبین  ئەمەی بە چرپەوە گوتا "بەنم "ن -
لەجیاااتی ئەوە پێمااان دەڵاا  کێاایە. جااامە پیاارۆزەکە  شاات نیاایە. لە 

 ڕاستیدا ئەو .... کەسێرە."
 
  
 
 
 
 
 
 

 ٥٦بەندی 
 

سۆفی بۆ ماوەیەکی زۆر لە تیبین  ڕامابووا پاشان بایدایەوە ساەر 
 ە؟"النگدن. "ئەر  جامە پیرۆزەکەا کەسێر

النگاااادنیش سااااەری بااااۆ لە انااااد. "لە ڕاسااااتیدا ژنااااێرە." لەو ساااایما 
ساااریبوونەوەیەی ساااەر ڕووی ساااۆفی تێگەیشاااتا کە خااااتوونەکە 
شتەکەی بە ئاسانی بۆ  ووت نەدرا.  خۆیشی بەبیر هاتەوەا کە باۆ 
یەکەماین جااار بە زانیااارییەکەی زاناای. تااا ئەو کاااتەی لە هێماسااازی 

ەکە بە ڕوون و ئاشررای باۆی نەگەیشتا نەیزانی چۆن هێمای جام
 دەربرەو  و واتاکەی تێبگا.

دیاربوو تیبینگیش هەماان هازری هەباوو. "ڕۆبەرتا لەوانەیە ئێساتا 
ساتی هێماناای با ا شاتەکە ڕوون برااتەوە؟" ئینڵاا تاا ئەو ساەری 
 مێزەکە ڕۆیشت و پارچە کاغەزێری هێنا و لەبەردەم النگدنی دانا.

ەرهێناااا. "ئەر  ساااۆفی  خاااۆ بە النگااادنییش  ەڵەمێرااای لە بەرکااای د
نیشااانەکانی نێاار و ماا  بەڵەدی؟" ئینڵااا نیشااانەنمای باااوی نێاارینە 

 لەسەر پارچە کاغەزەکە کێشا. مێینە  
 ئەوە دەزان ." سۆفی وای وەنم دایەوە. "هەڵبەتە -
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هێمااا ماکەکااانی  "ئەمااانەا" النگاادن بە هێواشاای کەوتەوە  سااەکردنا " -
ۆر سەرچیخ ڕۆیشتوونا وا دەزانان نێرینە و مێینە نین. خەڵرێری ز

هێماااااای نێااااارینە لە  ەڵ اااااان و ڕم وەرگیاااااراون و هااااای مێیااااانەش 
ڕەنگدانەوەی جوانی و شاۆخ و شاەنگییە. لەڕاستیشاداا بنەماای ئەم 
هێمایااااانە باااااۆ ئەستێرەناسااااای کاااااۆن دەگەڕێاااااتەوەا کە نیشاااااانەی 
هەسارەی  خواماری و  ئەویدیرەشیان هی خاواژن ڤینۆساە. هێماا 

نێرینە و مێینە زۆر لەمانەی وێانەم کاردن ساادەترن."   بنەڕەتیەکانی
 ئیدی النگدن نیشانەنمایەکی دیرەی لەسەر کاغەزەکە کێشا.

 
  

 
"ئەم هێمااەیەیە هێمااەس نی ااەین یێاا ینەیە " ییبااسۆ ی س  ە  اا  ن  -

 گوت. "شێوییەکن  ەریتەین ئەیس من یێ ینە."
 "شتەکە نیییۆ ی دیەری."    یش ی س پێبوتەیی. -
 نێبە  سرێ ی   بوت ێ." تیبینگ ئەم قسەیەس خستە ەر."ئەگەر  -
ییبسۆ لە اەر قساەکەین  ەردیی م  اوی. "ئەم ئاەی  یە  ە  ەرمان  ە  -

تیغ یە   یی  ئیسس یماوییەس تویاسیتی س ی پیاەییتییە. لەن  تی،اس   
ئەم هێماااەس ئەیاااس من یێااا ینەیە تاااە نلەس ئەمااا ل   لە یەک  شااان 

 ێنسرێ."هێزس چەکس ریس  ییک پلە  ەکەر دیه
هەر چەیاس هەر مەس ی ت  "هەر قسەس لە ەر یییە." تیبینگ پێ ەین. " -

لە ەر  ە ک ی شەۆ  ن  ئەیییسی پلەت  ەرز دی ێتەیی. چن دیکەس  
 کون هەر کونی."

هێمااەس مێیاانە  ئەگەر  ییبااسۆ چااەیس ت ییکەیااس. "دیس  ااە  ینە  ااەر  -
" ئینجاە  ێنیتە  ەرچەیس خ س  هێمەس مێینە تەی ی  ە پاێ ەی یەیییە.

یێاانەس هێمااەیەکن دیاا ەس لە ااەر کااەاەزیکە کێ،ااە. ئەمەشاایەۆ پێاان 
 دیگوت ێ جەم."
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 سۆفی سەرێری هەڵبڕیا حەپەساو دیاربوو.
النگااادن بینااای ساااۆفی پەیوەنااادیێكی لەگەڵ هێمااااکەدا دۆزیاااوەتەوە. 
"جااامەکەا"  ئیاادی النگاادن وای بە سااۆفی گااوتا "لە بااادەیەی یااان 

ر لە شێوەی ڕەحمی ژنان دەچ . ئەم دەفرێ  دەچ ا لەوەش گرنگت
هێمایە نیشانەی پیتوفەڕیا نیشاانەی ژناایەتی و زان و زۆرباوونە." 
ئینڵااا ڕاسااتەوخۆ النگاادن سااەیری سااۆفی کااردا "سااۆفیا ئەفسااانە 
پێمااان دەڵاا ا کە جااامە پیاارۆزەکە بااادەیەی بااووەا بەنم لەڕاسااتییدا 

انەی وێنااااکردنی جاااامە پیااارۆزەکە بە باااادەیەیا شاااتێری ڕەوانبێییااا
مەجازی بووەا باۆ ئەوەی سروشاتی ڕاساتە ینەی جاامە پیارۆزەکە 
براااارێزر . باااۆیە دەگاااوتریا ئەفساااانە ئەم باساااە مەجاااازییەی باااۆ 

 شتێری زۆر بایەخدارتر بەکار هێناوە."
 "ژنێ ." سۆفی وای پێگوتەوە. -
"کتوماات." النگاادن بە خەناادەوە درێاایەی بە  سااەکەی دا. "جااامەکە  -

نەی ژناااایەتی و جاااامە پیااارۆزەکەش دە ااااودەق هێماااای هەرە دێاااری
نموونەی مێینەی پیرۆز و خواوەندی مێینەیەا کە بێگومان هەنووکە 
بایەخەکەی خۆی لەدەسات دا و پاێگەی ڕاساتە ینەی خاۆی لە ڕێای 
کڵێساوە لەناوبردرا. جاران هێازی مێیانە و توانساتی بەرهەمیێناانی 

ودا ژیااان زۆر پیاارۆز بااووا بەنم لەگەڵ سااەرهەڵدانی کڵێسااای پیااا
تووشی بەرەنگاری هاتەوەا ئیادی ئەو پیرۆزیاایەتی مێیانە دێوانادرا 
و باووە شاتێری پایس. ئەوە پیاااو باووا نەوەی خاودا ڕاماانی تاااوانە 
بنەڕەتیااایەکەی داهێنااااا گاااوایە حەوا لە ساااێوەکەی تاااام کااارد و بەم 
جااۆرە ڕەگەزی  ئااادەمیزادی پاا  لە بەهەشاات دەرکاارا. جاااران ژن 

 یا کەچی هەنووکە بۆتە دوژمن."پیرۆز بووا ژیانی دەبەخش
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"منااایش دەبااا  ئەوەی باااخەمە ساااەرا" تیبینااا  کەوتەوە  ساااەا "ئەم  -
ڕامااانە بااۆ ژن وەی ژیااان پەیااداکەر بنەمااای دینێراای دێاارینە بااوو. 
لەدایربااوونی منااداڵ تەلیساا  و دەسااەنت بااوو. بااۆ مااایەی خەماایشا 
ە فەلسەفەی کریساتیانێتی بڕیاریادا ئەم دەساەنتی ئافرانادنە لە مێیان

بساااتێنێتەوە و ڕاساااتییە باااایەلۆجیەکەی مااارۆڤ پشاااتگو  بخاااا و 
پێمااان دەڵاا ا 193براااتە خااوڵقێنەر. جێنێساایس پیاااولەجیاااتی ئەوەدا 

حەوا لە پەراسااووی ئااادەم دروساات کااراوە. ئیاادی ژن دەرچەیەکاای 
کۆتایییااتنی  ەشێری گوناحرار. جێنێسیس سەرەتایپیاوە. ئەویش ب

 خواوەندە مێینەکان بوو."
ئەمڵارەیان النگدن باوو کە هااتەوە  ساە. "هێماای خاوای "جامەکەا"  -

مێیااانەی لەدەساااتچووە. کااااتێریش کریساااتیانێتی پەیااادابووا ئاااایینە 
بترەرسااااتییە کااااۆنەکە بە ئاسااااانی نەفەوتااااا. ئەفسااااانەی گەڕاناااای 
سااااوارچاکان بە دوای جااااامە ونبااااووەکەداا لەڕاسااااتیدا چیرۆکاااای 

پیاارۆز. ئەو  ەدەغەکااراوی گەڕان و پشاارنین بااوو بە دوای مێیاانەی 
ساااوارچاکانەی گاااوایە بەدوای جاااامەکەدا دەگەڕانا ئەوان بە کاااۆد 
دەدوان باااۆ ئەوەی خۆیاااان لە کڵێساااا براااارێزن کە ژنااای ساااەرکوت 

د ساووتاندەکردا خواوەندی مێینەی  ەدەغە دەکردا ب  بڕواکاانی دە
 خستە سەر پەرستنی مێینەی پیرۆزیش." یو  ەدەغە

ا ل  کاات  تاۆ باسای جاامە سۆفی سەری خۆی هەژاند. "لێ  ببوورە -
پیاارۆزەکەت کااردا گااوایە کەسااێرەا ماان وام دەزاناای مەبەساات لێاای 

 کەسێری ڕاستە ینە ب ."
 "هەرواشە." النگدن وای پێگوتەوە. -
"ئەویش وەنەب  هەر کەسێ  ب ." تیبین  وا هاتە وەنم و یەکساەر  -

هەڵسااااایە سااااەر پێیەکااااانی. "ئەو ژنەی کە ئەم نیێنیاااایە پڕهێاااازەی 
ۆ ئەگەر دەرکەوتباا شارۆی دامەزراوەی کریساتیانێتی هەڵگرتب ا خ
 دەڕووخاند!"

سااۆفی بە پەشااۆکاوی دیااار بااوو. "باشااە ئایااا ئەم ژنە لە مێاایوودا  -
 کەسێری ناسراوە؟"
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"زۆریاااش." تیبیناااا  دەسااااتی دایەوە داردەسااااتەکان و ئاماااااژەی بە  -
هۆڵەکە دا. "برادەرانا خۆ ئەگەر بگاوازینەوە ژووری خوێنادنا ئەوا 

 ڕەفمەندیمە تابلۆی داڤینشی  ژنەکەتان نیشان بدەم."مایەی شە
 

دوو ژوور لەوالتااارا لە نانااادینەکەداا )ڕیمااای لێگالودیااا ( لەبەردەم 
تەلەفزیۆن دانیشتبوو. هەواڵە نوێران وێنەی  پیااو و ژنێرای نیشاان 
دا...ئەوانیش هەر هەمان ئەو کەساانە باوون کە تاازە چاایە و کێرای 

 بۆ بردبوون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٥٧بەندی 
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منزم کۆلل  لە الی بەربەستە بەردینەکەی دەروەی بانری زیاوریخ 
باۆ کەلاوپەلی ڕاساراردەیی وەسااتا باووا مەرا ای ئەوە ماابووا ئاااخۆ 
باااۆچی فاشااا  ئەوەنااادەی پێچاااووە تاااا لەگەڵ خاااۆی مۆڵەتناااامەی 
ڕێرێاااادرانی دادوەریااااش بێناااا . ئاشااااررایە بانرەوانەکااااان شااااتێریان 

وان گوتیاان النگادن و نیهاو هااتوونەتە باانرەکەا شارۆتەوە. ئاخر ئە
بەنم هەر زوو گەڕێنااادراونەتەوەا چاااونرە ژماااارە حیساااابی باااانری 

 گونڵاویان پێنەبووا کە ناسنامەی بانرییان دەربخا.
 ؟باشە  ئەگەر واب ا بۆچی ڕێگای چوونە ژوورەوەمان نادەن
گەکەش لە کۆتاییداا زەنگی تەلەفۆنە دەستییەکەی کاۆلل  لێادرا. زەنا

لە بنرەی سەرەکی لۆڤەرەوە بوو. "ئەر  مۆڵەتنامەی ڕێگەپێادانمان 
 گەیشت؟" یەکسەر کۆللیت لە  تەلەفۆنەکەدا وای  داواکرد.

منزما بانرەکە هەر لەبیر خۆتی بەرەوەا"  پۆلیسەکەی ئەو ساەری  -
هێڵی تەلەفۆنەکە وای وەنم دایەوە. "تازە هەواڵێرمان بۆ هات. ئێمە 

شااردنەوەی النگادن و نیهوماان باۆ دەستنیشاان کتومت شاوێنی خۆ
 کرا."

کۆلل   بە توندی لەساەر  پێشاەوەی تاڕومبێلەکەی دانیشات. "گااڵتە  -
 دەکەی؟"

"ماان ناوونیشااانێر  لە گەڕەکێراای کەنااار شااارەوە هەیە. شااوێنێ  لە  -
 نزیری ڤێرسای."

 "ئایا کاپتن فاش  ئاگای لێیە؟" -
 ریرە.""هێشتا نا. ئەو بە ئەرکێری گرنگی دیرەوە خە -
"کەواتە ماان بااۆ ئەو  دەڕۆم. هەر کاتێاا  لە ئیشااەکەی بااووەوە بااا  -

ئاگادارم براتەوە." کۆلل  ناوونیشانەکەی نووسی و لەساەر باۆنیتی 
تاااااڕومبێلەکەش هااااااتەخوار. کااااااتێریش لە باااااانرەکە دوورکەوتەوەا 
لەبیااری چااوو ناااوی ئەو کەسااەی لە تەلەفااۆنەکەدا ا  سااەی لەگەڵ 

ئەوە پرسااێری ئەوەناادە گرناا  نیاایە. کردبااووا بررساا . باشااە خااۆ 
کاااۆلل  بەختااای هەیە کە دەرفەتێرااای وای لەبەردەساااتەا باااۆ ئەوەی 
 ەرەبووی کەتنی پێشووی خۆی براتەوە. ئەو لە سەروبەندی ئەوە 
 دابوو لە کارنامەی خۆیداا تاوانباری گەورەترین دۆز دەستگیر برا.
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بێلەکاانی ئیدی کۆلل  بە ب  تەلەکەی باانگەوازی باۆ هەر پێانج تڕوم -
دەوروبەری بااانرەکە کاارد. "فاایرەی ئاگااادرکردنەوە هەڵاامەکەن. بااا 

 النگدن نەزان  ئێمە بەدواوەین."
لە دووری چااال کیلاااۆمەترەوەا ئااااودیێری ڕەش لەساااەر ڕێگاااایەکی 
دییااااااتی لەساااااەر لێاااااواری کاااااێڵگەیەی ڕایگراباااااوو. ساااااینی لە 
تااڕوومبێلەکە هاااتە دەر و سااەیری پەرژیاانە ئاساانینەکەی کااێڵگەکەی 
کاااااردا کە دەوری کاااااۆمەڵگەکەکی ئەوێااااای داباااااوو. لە دوورەوەش 

 سەرێریشی بۆ کۆشری شاتوو هەڵبڕی.
لەم گڵۆپەکاااانی نیاااۆمی خاااوارەوەی حەۆشااارەکە هەڵرااارا باااوون. 

وا بیاااری کاااردەوە و  لەبەرخاااۆیەوەا ساااینی نااااوەختەدا ساااەیرە
باازەیەکیش گرتاای. ئەو زانیااارییەی کە مامۆسااتا پێاای دابااووا ڕاساات 

 لەبەرخۆیەوەا م ماڵە بەب  بەردەکلیلەکە ج  ناهێڵ من ئەدەرچوو. 
ئەمڵااااارە شرساااات بە جەنااااابی مەتااااران و وا سااااوێندی خااااوارد. 

 . مامۆستاکە ناهێن 
پاڕ  194مەخزەنە سێزدەخۆرەکەی دەمانچەی جۆری هاێرلەر کاۆچی

کرد و لەبەر نێری دەرهێنا و فڕێی دایە سەر چیمەنەکەی ئەودیوی 
شیشاەکانی پەرژیانەکە گارت و ا ئینڵا دەساتی بەساەرە 195تامانەکە

خاۆی هەڵرێشااا و باازی دایە ئەودیااو و دەمانچەکەشای هەڵگاارتەوە. 
ئااازاری بریناای  ایشاابەندە دڕکاااوەیەکی ڕانیشاای فەرامااۆش کااردا 

 بەسەر گیاوگۆڵی چیمەنەکە بەرەو کۆشرەکە هەنگاوی نا.
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 تامان: پەرژین.  
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 ٥٨بەندی 
 

و کە تاااا ژووری خوێنااادنی تیبینااا  لەو ژوورە خوێنااادنانە نەدەچاااو
ئێساااتا ساااۆفی بینیاااویەتی. شاااەش تاااا حەوت جااااران لە ژوورێرااای 
ئاسااایی کەشااخە گەورەتاار بااووا شااوێنی کاااری تیبیناا  بە هااۆڵێری 
چەناااد ڕەگەی  تاااا یگەیەکی زانساااتیا کتێبخاااانەیەکی ئەرشااایفی و 
بازاڕێری وردەواڵەی دەستی دوو دەچوو. بە سا  چلچارا ڕووناای 

ەکەش لەگەڵ ئەو دوورگە کراباااۆوەا کاشاااییە بێیمارەکاااانی نااااوکەو
دۆنبانەی پڕی کتێبا دەساتراری هاونەریا کااری دەساتیا هەناد  
کەلاااوپەلی ساااەیری ئەلەکترۆنااای وەی کۆمریاااوتەرا میررۆسااارۆپا 

 دەزگای کۆپیرردن و سرانەر بوون.
"ئێرە هۆڵی سەمای بالە بووەا وام لێراردووەا" تیبینا  وای پێگاوتن  -

دەڕوانااای. "ئااااخر مااان  و شاااەرمنانەش لەمااان و ئەوالی ژوورەکەی
 دەرفەتێری کەم  بۆ سەماکردن هەیە."

ێ  لێیااتووەا ڕۆژسۆفیش هەستی کرد ئەم شەوەی وەی شاەبەنگە
 کە هیچی چاوەڕوانرراو نەبوو. "ئەم هەموو شتە بۆ کارکردنتە؟"

"بە دوای ڕاسااتیدا گەڕانا هەمااوو خۆشەویسااتی ژیااانی ماان بااووەا"  -
 خۆشەویستەکەم بووە." تیبین  وای پێگوتەوەا "سانگریلیش یارە

ا مێشریشای وەی پاارچەهونەری هازر جامە پیرۆزەکە ژنێا  باووە -
بەیەکەوە لرێنادراوا پێنەدەچاوو لەگەڵ یەی بێانەوە. "تاۆ پێات گاوت ا 

 وێنەی ئافرەتێرت الیە گوایە جامە پیرۆزەکەیە؟"
"بەڵاا ا بەنم خااۆ ماان ناای  وا دەڵااێ  گااوایە ژنەکە جااامەکەیە. ئەوە  -

 ڵ ."خودی میسایە وا دە
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"باشااە کااامە تاااابلۆ لەمااانە خااۆیەتی؟" ساااۆفی لەکاتێراادا چااااوی بە  -
 تابلۆکاندا دەگێڕاا وای لێررسی.

"ئممممااااااا ..." تیبینااااااا  وای دەرخسااااااات وەی ئەوەی شاااااااتەکەی  -
لەبیرچووبێتەوە. "جامە پیرۆزەکە. سانگریلەکە. باادەکە." لە هایرەوە 
 خۆی سووڕاندوە و ئامااژەی بە شاوێنێری دوور لەساەر دیاوارەکە
دا. لەو  لەسەر دیوارەکەا تابلۆیەکی هەشت پ  درێیی دوا خوانی 
شاااێوان هەڵواسااارابووا ئەویاااش هەماااان ئەو تاااابلۆیە باااوو کە تاااازە 

 سۆفی لێی ورد ببووەوە.. "ئەوەتان ."
ساااۆفیش لەوە دڵنیاااابوو شاااتێری لااا  بااازر باااووە. "ئااااخر ئەوە هەر  -

 هەمان ئەو تابلۆیەیەا کە تازە نیشانت دام."
ێری لێقووچانااد. "دەزاناا ا بەنم گەورەکااردنەکەی زۆر تیبیناا  چاااو -

 سەرسامانەترە. تۆش پێت وا نییە؟"
 سۆفی ئاوڕێری لە النگدن دایەوە و پێیگوتا "من حەیران بووم." -
النگاااادیش بە خەناااادەوە. "هەروەی دیااااارەا هەر بەڕاسااااتی جااااامە  -

پیااارۆزەکە لەدوا خاااوانی شاااێواندا خاااۆی دەرخساااتووە. لیۆنااااردۆ 
 ەی کێشاوە."ڕاشراوانە وێن

"کەماا  بوەسااتەا" سااۆفی وای پێگااوت. "ئاااخر تااۆ پێاات گااوت ا جااامە  -
. هەرچاای تااابلۆی دوا خااوانی شێوانیشااە وێاانەی ژنااێرەپیاارۆزەکە 

 سێزدە پیاوی تێدایە."
"سااااا وایە؟" تیبیناااا  برۆکااااانی وەی تاااااق لێرااااردن. "دەی وردتاااار  -

 لێیبڕوانە."
  کەوتەوەا بە نادڵنیاااییەوەا سااۆفی هەناادێری دیاارە لە تااابلۆکە نزیاا -

ئەمڵاااارە لە بیچمااای هەر ساااێزدە کەساااەکە ورد باااووەوەا شاااەش 
شاگرد)شااوێنرەوتوو( لەالی دەسااتە چەپ و شااەش دیاارەش لەالی 
دەستە ڕاست. "خۆ هەر هەموویان پیاون." ساۆفی ئەمەی بە جاۆرە 

 سەلماندنێرەوە گوت.
"ئۆو؟" تینیگیش وای پێگوتەوەا "باشاە دەرباارەی ئەوەی لە شاوێنی  -

 الی دەستەڕاستی میسادا دانیشتووەا چی دەڵێی؟"شەڕەفا لە
سۆفی دەستبەج  تیشرۆی ڕوانینی خساتە ساەر دەساتە ڕاساتەکە. 
کاتێا  لە دەموچاااو و جەسااتەی کەسااەکە ورد بااووەوەا تەوژمێراای 
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حەپەسانی بەگیاندا هاات. ئەو تاکەیاان پرچێرای درێایی بەرداباۆوەا 
ومااانی دوو دەسااتی ناسااری تێرگیرکردبااوونا شااێوەی سینگیشاای گ

 نەدەهێشتەوە کە ...مێینەیە. 
 "ئەمەیان ئافرەتە!" سۆفی وا هاواری کرد. -
تیبینااا  پێرەنااای. "شاااتێری کتاااوپڕەا سەرساااامانەیە. باااڕوام پێااابرەا  -

ئەمەیااان شاشاای نیاایە. لیۆناااردۆ بە کااارامەیی جیاااوازی نێااوان هەر 
 دوو ڕەگەزی کێشاوە."

ساااااااۆفیش چااااااااوی لەساااااااەر ژنەکەی تەنیشااااااات میسااااااااوە هەر 
خۆی دەبوایە دوا خوانی شێوانی سێزدە پیاو باایە. وکاند. نەدەترو

؟ هەرچەنااادە ساااۆفی چەنااادین جاااار ئەم وێااانە ئەدی ئەم ژنە کێااایە
کنسااایرییەی بینیاااووەا بەنم بااااۆ تااااکە جاااارێریش ئەم دژبەریاااایە 

 ڕوونیەی تێبینی نەکردبوو.
"هەمااووان ئەمە بەیەی جااۆر دەیبیااننا" تیبیناا  بااوو وای بە سااۆفی  -

شااوەختەی پەی پێاابەری ئااێمە ئەوەناادە بەهێاازەا وا گااوت. "هاازری پێ
لەمێشاارمان دەکااا لەئاساات جیاااوازی نەگااۆڕ بێاات و بەسااەر بینیناای 

 چاوەکانماندا زاڵ ب ."
ا" النگاادن بااوو ئەمەی پێیگااوتن. 196"ئەمە پێاای دەگااوتر  ساارۆتۆما -

"هەند  جار مێش  لەگەڵ  هێما هێزدارەکانا ئەم باارەی بەساەردا 
 د ."

دیارە ڕۆڵای لەوەدا هەبا ا کە تاۆ ئەوەت وەکاو  "لەوانەیە هۆکارێری -
ئااااافرەت نەبینیااااوە." تیبیناااا  وای بە سااااۆفی گااااوتا "لەبەر ئەوەی 
زۆربەی وێنەی لەبەرگیراوی نێو کتێبە هونەرییەکان  بەر لە سااڵی 

گیااراونا ئەو کاااتیش وردەکاااری لەباان چەنااد چینێراای تااوز و   ١٩٤٥
وێاانەکەی خااۆڵ  و  ڕێاایی چەنااد سااەدەی ڕابااردووی لەسااەر بااووا 

بەباااش دیااار نەدەداا بەتااایبەتیش ئەو دەسااتەی نااۆژەنرردنەوەی لە 
سەدەی هەژدەهەمدا شێواندبووی. هەنووکەش تابلۆ دیاوارییەکە بە 
جاااااوانی و ڕوونااااای پااااااکیکراوەتەوە و هێنااااادراوەتە ساااااەر دە ە 
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  Scotoma   سکۆتۆما وشەیەکی گریکییە بە واتای تاریک، نابینای دێ، لێرەدا بەواتای ناوچەی
 ی بینایی دێ)فەرهەنگی ئازادی(نەبینراوی مەودا
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کێشااویەتی." ئاماژەشای باۆ  داڤینشیڕەسەنەکەی جارانی کە چۆن 
 وتی؛ "ئا ئەمەتا!"تابلۆکە دا و بە فەرەنسیش گ

سااۆفی زیاااتر لە تاااابلۆکە چااووە پێشااا . ئەو ئااافرەتەی لە دەساااتە  -
ڕاسااااتی میسااااا دانیشااااتبوو گەنااااج و پاکیزەییااااانەش دیااااار بااااووا 
دەموچاوێری سەنگینا پرچێری سووری جاوانا  امرەکاانی دەساتی 

ئەمە ئەو ژنەیەیە کە بە تاااا ی تەنیاااا دەتاااوان  لەیەی ئاننااادبوون. 
 ؟کڵێسا سەراوبن برا

 "ئاخر ئەمە کێیە؟" -
"ئاااااااازیزەکەما ئەمەیاااااااانا" تیبینااااااا  وا وەنمااااااای دایەوەا "ماریاااااااا  -

 197ماجدەلینایە."
 "سۆزانییەکە؟" -
تیبینااااا  ئااااااخێری کاااااورتی هەڵرێشااااااا هەر وەی ئەوەی وشاااااەکە  -

کەسایەتی خۆی برینادار کردبا . "ماجادەلینا ئەوە نەباوو کە گوتات. 
 ێزەونااای باااۆ بەدبەختااای ئەو بەدڕاماااانە پاشاااماوەی  هەڵمەتێرااای 

کڵێسااااەی بەرایاااایە. کڵێسااااەکە پێویسااااتی بەوە بااااوو ناااااوی ماااااری 
ماجدەلینا سووی براا بۆئەوەی نیێنییە دژوارەیەکەیا ڕۆڵای ژنەکە 

 لە جامە پیرۆزەکەداا پەردەپۆش برا."
 "ڕۆڵی ئەو؟" -
"هەروەی ئاماژەم پێدا" تیبین  وا ڕوونی کردەوەا "کڵێساای بەرایای  -

سااەر ئەو باااوەڕەا کە میسااای پێویسااتی بەوە بااوو خەڵاا  بێنێااتە 
پێ ەمبەر بوونێری خواییە. بۆیە هەر ئینڵیل و سیرارەیەکی پێشاترا 
کە وێنای ڕاماانی ساەرزەویانە)دنیاییانە(ی ژیاانی میساایان دەکاردا 
لە ئینڵیلەکەیانااااادا ساااااڕیانەوە. باااااۆ بەدبەختااااای ئەو داڕێااااایەرەوە 
بەراییااانەشا یەی شااتی سااەر زەوی هەبااوو کە بااووە مااایەی سااەر 

شاايیان و ناااواخنی ساایرارە و ئینڵیلەکااانی دیاارەی پشاات ڕاساات ئێ
دەکردەوە.  ئەویش ماری ماجدەلینا بوو." ئینڵا تیبین  ئیستێری بۆ 
کاااردا ئەوساااا تێیەڵچاااۆوەا "لەوەش وردتااار مێردکرنااای بە میساااای 

 مەسیا."
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  Mary Magdalene  
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"داوای لێبوردنت لێدەکەم؟" نیگای چاوەکانی سۆفی پەڕیانەوە ساەر  -
 ەر تیبین .النگدن دواتر هاتنەوە س

"ئەمەیان پرسێری تۆمارکراوی مێیووییە." تیبین  وا کەوتەوە  سەا  -
"بە خاترجەمییشااەوە داڤینشاای ئەم ڕاسااتییەی زانیااوە. بەتااایبەتییش 
تابلۆی دوا خوانی شێوان دەریدەخاا کە میسا و ماجدەلینا هاوسەر 

 بوونە."
 دیسان سۆفی ئاوڕێری لە تابلۆ دیوارییەکە دایەوە.

وە برەا جلەکانی میسا و ماجدەلینا وێانەی یەکادی ڕەنا  "تێبینی ئە -
 دەدەنەوە." تیبین  ئاماژەی بە دوو تاکی نێوەڕاستی تابلۆکە دا.

سااااۆفی سەراساااایمە بااااوو. زۆر دڵنیااااا بااااووا جلەکااااان لە ڕەنگاااادا 
هەڵااگەڕاوەی یەکاادین. میسااا کراسااێری سااوور و کەوایەکاای شااینی 

ەوایەکای ساووری لەبەردایە؛ ماری ماجدەلیناش کراسێری شین و ک
 Yang.198و یان   Yinپۆشیوە. ین 

"بەسااااااەرچڵی بااااااۆ شااااااتی سەیروسااااااەمەرەتریشا" تیبیناااااا  وای  -
دەسترێرردەوەا "سەرنڵی ئەوە بدەا میسا و بووکەکەی لە کەمەردا 
وا پێاادەچ  بااۆ یەی هاااتبنەوە لە سااەروی ئەوەشااە  هەریەکەیااان 

ڕووناای بەالیەکای دیاارەدا الربااوونەتەوە کە مەودایەکاای نەرێنیااان بە 
 لەنێوان خۆیان جێیێشتوە تا ڕاشكاوانە شێوەی شتێ  دەربرەو ."
هەر پێش ئەوەی تیبین  هەوڵ بدا شتەکە ڕوون براتەوەا سۆفی بە 

لە    خااۆی کەلێاانەکەی بینیبااووا کە  باا  ساا  و دوو شااێوەی
 ە ەرییی   ەدی تەیی دید . ئەمە  هەر هەماەۆ هێماە  اوی  کەمەر

   جەمەکە کێ،ە ویس  کە  اەدی زیکە کە پێ،ت  ییبسۆ لە ەر کەاە
 )دی  ( ی نیحمن مێینە  وی.

"لە ک تەیی،س " تیبینگ  ەم یشەیەیی لە ەر قسەکەس نلی،ت  "خا   -
ئەگەر  ااااەی س  یسااااە ی مەجااااسیلینە ییک دیی تااااوخمن پێ  ێاااانەر 
یەییک دیی کەس   ەیاااان  ئەی  شااااێوییەکن دیاااا ەت لەییس  اااا ت 

 د  ئینجااە تێ ەۆ اا یی ی دیرکەیتااویی دی یناان." تیبینااگ ئیسااتێ ن کاا
 گوتن؛ "پیتێک لە پیتەکەین ئەلفبێت ە."
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  yin and yang  ین و یانگ دوو بنەمای فەلەسەفی و دیینی چینین. یەکیان نایەتی و ڕەش و
، کە بە Yang، ئەویدیکەشێان ئەرێنی و بە شەوق و بازوودارە کە یانگە Yinمێینەیە کە کە ینە 

 .بوونەوەرەکان و شتەکان دەکەن. هێماکەشیان  ئاوێتەبوونی هەردووکیان کار لە چارەنووسی
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ئیسس دی تبەجێ  ا  ن شاتەکەس  ینان. یاەهەقییە  باوت ێ کە پەس 
 ە پیتەکە یە  د. دی تبەجێ پیتەکە     ا  ن دیاەر  اوی. پیاتەکە لە 

ی  Mیێوین  ااتن تااە ل کەد  دیدریییشااەیەیی  ن شاا ەی یە پیتاان م 
 دەنەخشاند.

ە ناچ  ڕێرەوت ب ا ئایاا تاۆش بەنیااز نەباووی وا "شتەکە زۆر لەو -
 بڵێی" تیبین  وای لە سۆفی پرسی.

 سۆفیش سەرسام بووا گوتیا "باشە بۆچی پیتەکە لەوێیە؟" -
تیبیناا  شااانی بااۆ هەڵتەکانااد. "بیااردۆزی پیننگێااڕی ئەوەت پێاادەڵ ا  -

یااان ماااری  Matrimonio 199گااوایە پیااتەکە بااۆ دەربڕیناای وشااەی 
یە. بااۆ ئەوی لەگەڵ یەی ڕاسااتگۆ Mary Magdaleneماجادەلینا 

 Mبینا هایچ کەی تەواو دڵنیاا نیایە. تااکە دڵنیاایی ئەوەیەا کە پیتای 
ڕاستیێری حاشاهەڵنەگرە و هەڵەی تیدا نییە. بێیمار کاری هاونەری 

یااان تێاادایەا وەی ئەوەی Mپەیوەندیاادار بە جااامەکە ئاماااژەی پیتاای 
اڵ و ئەندێشاەیەیا ئاماژەیەکی ئاویا یان شتێری لەبنا یااخود خەیا

یااش لەسااەر Mکە بە نیگااای یەکەم دەر ناااکەو . هەڵاابەتە زە تاارین 
 وربااانیگەی خاااتوونە پاریسااییەکەی خۆمااان لە لەندەناادا هەیەا کە 

وە نە اش (ژان کۆکتاۆ)لەالیەن  مامۆستای مەزنی مریادانی ساایۆن 
 کراوە." 

ە M سۆفیش زانیارییەکانی هەڵدەسەنگاند. "من دانای پێادادەنێ ا ئەو -
 سەرنڵڕاکێشااەا لاا  لەگەڵ ئەوەشااداا حەشاااردراوەی نێااو تااابلۆکە

هێشتا هیچ کەسێ  نەیگووتاوەا ئەمە ساەلمێنەری ژن و مێردایەتای 
 میسا و ماریا ماجدەلینایە."

"ناا نەخێرا"تیبین  وای گاوتا ئیادی بەرەو ڕەفەی کتێباان ڕۆیشات.  -
 "هەروەی لە پێشتردا گوت ا ژن و مێردایەتای میساا و مااری بەشاە
تۆمارێری مێیووییە." تیبین  بە دوای کتێبێرای دیااریرراودا دەگەڕا. 

یترە لەوەیا کە میسا وەی پیاوێری خێزانادار لاۆژیر"لەوەش زیاترا 
 بووە." 200ئینڵیلەکان وایان نیشان داوە گوایە زگورتی

 سۆفیش پرسی؛ "بۆچی؟" -
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 بە  ئیتالی واتای  ژن هێنا و شووکردن دەدا. 
200

 زگورتی: سەڵت. بەبێ ژن.  
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"چونرە میسا جوو بووا" ئیادی لەو کااتەی تیبینا  بەدوای کتێبێرادا  -
ەڕاا النگااادن جااااڵەوی  سااااەکردنی گاااارتە دەساااات. "کااااۆمەڵگەی دەگ

جاااووش لەو ساااەردەمدا  ەدەغەی کردباااوو پیااااوێری لەو تەمەنەدا 
بەب  ژنی بمێنێتەوە. بەگاوێرەی داباونەریتی جووەکاانا ڕەبەناایەتی 
پەسااەند نەبااووا ئەرکاای سەرشااانی هەر باوکێاا  ئەوە بااوو ژنێراای 

ر میسااا ژناای شایسااتە بااۆ کااوڕەکەی خااۆی باادۆزێتەوە. خااۆ ئەگە
نەبووبااااا ئەوا بەالی کەمیااایەوە یەکێااا  لە سااایرارە و ئینڵەلەکانااادا 
ئاماااااژەیەکی بااااۆ دەکاااارد و ڕونرردنەوەیەکاااای وای سااااەبارەت بە 

 ڕەوشی ب  ژنییەتی ئەو دەخستە ڕوو."
تیبیناا  کتێبێراای بەرگ  ەبەی دۆزیەوەا هێنااای و لەسااەر مێاازەکە 

ێری گەورە واباوو. داینا. کتێبە بەرگ  ەبە چەرمیانەکە وەی ئەتڵەسا
. تیبیناا  201بەرگەکەی وا دەخوێناادرایەوە: ئینڵاایلە گنۆسااتیرییەکان

کتێاابەکەی لێاا  کااردەوەا النگاادن و سااۆفیش چااوونە الی. سااۆفی 
وێنەکاااانی  نێاااو کتێااابە  سەرنڵڕاکێشاااەکەی بینااای کە بەڵگەناااامەی 
کۆنینەی لەخۆگرتباووا الپەڕەکاانی لەبەر نووساینی دەساتخەتەکەی 

ش بە زماانە کاۆنینە پێنووساراوەکەی دە ەکە سەری دڕابوو. ساۆفی
بەڵەد نەبااااووا بەنم  لە ڕووەکەی دیاااارەی الپەڕەکەداا وەرگێڕاناااای 

 تایررراوی تێدا بوو.
"ئەمانە دانەی لەبەرگیراوی )ناگ حەماد(ی سەر دەریاای ماردوونا  -

کە پێشااتر ئاماااژەم پێااداا" تیبیناا  وای بە سااۆفی گااوتا "تۆمااااری 
یەی پەشااێویا ئەمااانە نەخااراونەتە نێااو بەرێاای کریسااتیانێتی. بااۆ مااا

چوارچێااوەی بااایبیلەوە." ئیاادی الپەڕەکااانی هەڵاادانەوە تااا گەیشااتە 
نێوەڕاسااتی کتێاابەکەا تیبیناا  ئاماااژەی بە الپەڕەکە کاارد. "ئینڵیلاای 

 فیلیپ هەمیشە بۆ دەسترێرردن باشترینیانە."
 سۆفیش الپەڕەکەی خوێندەوە:

نایە. میساااا ئەوی لە "یاوەر)هااااوڕێی(ی ڕزگااااکەر ماریاااا ماجااادەلی
هەموو شاگردەکان)مریدەکان(ی خۆشتر دەویستا زۆر جارانیش 
دەمی ماچ دەکرد. مریدەکانی دیرە بەم ڕەفتارە نا ایل بوون. ئەوان 
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پێیااان گااوتا "باشااە بااۆچی تااۆ ئەوت لە ئااێمە هەمااووان خۆشااتر 
 دەو ؟"

وشااەکان بااوونە مااایەی سەرسااامی سااۆفیا هێشااتاش بە ئاسااتەم  -
دەدرا. "بەنم خااااۆ هاااایچ شااااتێ  لەبااااارەی   شااااتەکەی پاااا   ااااوت
 ژنیێنانەکەوە ناڵ ؟"

"تەواو بە پێچەوانەوەا" تیبین  بە خەندەوەا وای گوت و ئاماژەشای  -
بە یەکەمین دێڕ دا. "هەر لێراۆڵەرەوەیەکی زماانی ئاارامی  پێتادەڵ ا 
کە وشەی یاوەر)هاوڕ ( لەو سەردەمداا کتومت واتای ژن/مێاردی 

 دەگەیاند."
 ە سەر لە اندن  سەکەی بۆ سەلماند.النگدنیش ب

سااااااااۆفی دیسااااااااان یەکەمااااااااین دێااااااااڕی الپەڕەکەی خوێناااااااادەوە. 
 . یاوەری)هاوڕێی( ڕزگارکەر ماری ماجدەلینایە

تیبین  الپەڕەکانی کتێابەکەی هەڵادانەوە و نیشاانەی بە چەناد باڕگە 
دا کە نیشاااانەی سەرساااامی ساااۆفی باااوونا بە شاااێوەیەی ڕوون و 

ماجااادەلینا و میساااا  پەیوەنااادیێری  ئاشاااررا دەردەکەوتا کە مااااری
ڕۆمانتیرییانەیااااان بەیەکەوە هەبااااووە. کاااااتیكیش سااااۆفی کااااۆپلەی 
دە ەکانی دەخوێندەوەا ئەو  ەشە تاووڕەیەی بیرهااتەوەا جارێریاان 
 کە هێشا کییۆڵەیەکی مەکتەبلی بووا  ەشەکە لەدەرگەی ماڵیان دا. 

وەا "ئەر  ژای ساااانیێر لە مااااڵە؟" کاتێااا  ساااۆفی دەرکەکەی کاااردە -
 ەشەکە وای ل  پرسی و سەیری نێاو داننای دەرگاکەشای دەکارد. 
"من دەمەو  لەگەڵ ئەو ساەبارەت بەو شاتەی لێارەدا نووسایوێتیا 

  سە برەم."  ەشەکە ڕۆژنامەکەشی بە دەستەوە گرتبوو.
سۆفیش بانگی باپیرەی خاۆی کاردا ئیادی هەردوو پیااوەکە چاوونە 

ەر خۆیاااان پێاااوە دا.  ژووری کتێبخاااانەی بااااپیرە و دەرکەیاااان لەسااا
دەساااتبەجێش ساااۆفی  بااااپیرەم شاااتێری لە ڕۆژناااامەدا نووسااایوە؟

غاریاادایە ناناادین و پەڕەی ڕۆژنامەکااانی بەیااانی هەڵاادانەوە. ناااوی 
باااپیرەی لەسااەر وتاااری الپەڕەی دووەماای ڕۆژنااامەکەدا بینیاایەوە. 
وتارەکەی خوێندەوە. ساۆفی هایچ لەوەی نووسارابوو تێنەگەیشاتا 

تێری وای تێاادابووا حرااومەتێری وەی حرااومەتی بەنم وتااارەکە شاا
فەرەنساااایا لەژێاااار فشاااااری  ەشااااەکاندا   ااااایلبووە کە فیلمێرااااای 
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 ەدەغە براااااا فاااایلمەکە  دوا فرێااااودانی میسااااائەمریرااااایی بەناااااوی 
دەربااارەی پەیوەناادی سێرساای میسااا بااوو لەگەڵ خانمێاا  بەناااوی 

ز و وتارەکەی بااپیرە  گوتباوویا کڵێساا  لاووتبەر ماری ماجدەلینا.
 هەڵەبووە سەبارەت بە  ەدەغەکردنی فیلمەکە.
وا  لەبەرخاۆیەوەساۆفی  لەخۆڕا نیایە  ەشاەکە شاێت و هاار باووە.

 لەگی هزران ڕاچوو.
"ئەمە بەڕەنیااایە! ساااووکایەتییە!"  ەشاااەکە وا دەیقییانااادا بەدەم ئەم  -

 ساااانە لە کتێبخاااانەکە هااااتەدەر و بەرەو زارکااای دەرکەی دەرەوە 
ئەو شااتە دەسااەلمێنی! ئەو ئەمریراااییەا ڕۆیشاات. "باشااە چااۆن تااۆ 

)مااارتین ساارۆری( کااافرە و کڵێساااش ڕێگااای نااادا لە فەرەنسااادا 
 پەخشی برا!"  ەشەکە بە توندی دەرکەی پێوەدا و ڕۆیشت.

ناامەکەی ڕۆژکاتێریش باپیرەی سۆفی هاتە ناندینەکەا بینای ساۆفی  -
بە دەسااتەوەیەا ڕووی هەنااد  گاارژ بااووا ئینڵااا گااوتیا "سااۆفی تااۆ 

 تەڕدەست بووی." زۆر
 سۆفیش پییگوتەوەا "پێتوایە میسا دۆستێری کچی هەبووە؟" -
"نەخێراشیرینەکەما من گوتوومەا نەدەبوایە شتگەلێرمان پ  بڵ  کە  -

 ناتوان  بچێتە دڵمانەوە."
 "ئەر  میسا کچەدۆستێ  )یارێ (ی هەبووە؟" -
باپیرەکەی بۆ چەند خولەکێ  بێدەن  بووا پاشاان پێای گاوتا "ئایاا  -

 ر ئەو شتەی هەب ا شتێری ئەوەندە بەدە؟"ئەگە
ساااۆفیش شاااتەکەی هەڵساااەنگاند و شاااانێری باااۆ هەڵتەکاناااد. "بەالی  -

 منەوە  ەیدی نییە."
 

)ساااێر الی تیبینااا ( هێشاااتا هەر  ساااەی دەکاااردن. "مااان چیااادی بە 
خوێنااادنەوەی دژە ئاماژەکاااان بە یەکاااانگیرێتی میساااا و ماجااادەلینا 

ەکی زۆر لە مێیوونووسااان ناااخوێنمەوە. ئەمەیااان لە الیەن ژمااارەی
مشتومڕی لەسەر کراوە. لەگەڵ ئەوەشدا دەمەو  ئاماژە بە شتێ  
باادەم." ئینڵااا نیشااانەی بە  الپەڕەیەکاای دیاارە کاارد. "ئەمەشاایان لە 

 سیرارەکەی ماری ماجدەلیناوەیە."
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ساااۆفیش نەیااادەزانیا کە سااایرارەیەی بەنااااوی مااااری ماجااادەلیناوە 
 ە:هەیە. کەوتە سەر خوێندنەوەی دە ەک

پیتەریش گوتیا "تۆبڵێی بەب  زانیاری ئێمەا ڕزگاکەر  سەی لەگەڵ 
ئافرەتێردا کردب ؟ ئایا ئاێمە پشاتگو  خاراوین و دەبا  گاو  لەو 

 ژنە بگرین؟ تۆ بڵێی ئەو ژنەی لە ئێمە بە چاکتر داناب ؟
لیهیش وەنمای دایەوەا "پیاتەرا تاۆ هەمیشاە هەر بۆڵەباۆڵ دەکەی. 

ەو ژنە دەڕوانای وەی ئەوەی مێمڵێا  ئێستا دەبین  بە شێوەیەی ل
ب . خۆ ئەگەر خودی ڕزگارکەر ژنەکەی بە چای زانیب ا ئیدی تۆ 
کێاای تااا ڕەتاای برەیااتەوە؟ بە دڵنیاااییەوە ڕزگااارکەر ژنەکە باااش 

 دەناس . هەر لەبەر ئەوەشە لە ئێمەی خۆشتر دەو ."
"ئەو ژنەی باسی لێوە دەکەیانا" تیبینا  وا ڕوونای کاردەوەا "مااری  -

 ینایە. پیتەریش غیرەی لێدەکا."ماجدەل
 "لەبەر ئەوەی  میسا لە وانی لە پێشتر داناوە؟" -
"نەوەی هەر لەبەر ئەوە. گاااااارەوەکە زۆر لە مەیاااااال و مەرامەکەی  -

مەزنترە. لەم خااڵەی ئینڵیلەکاناداا میساا گوماانێری هەباووا کە بەو 
زووانە دەگیااااار  و لەخااااااچ دەدر . ئیااااادی ڕێنماااااایی دایە مااااااری 

چااۆنی بە کاروباااری ڕاپەرمااوونی کڵێسااە لەدوای  ماجاادەلینا چااۆن
ئەودا ڕاببااا . لە ئەنڵامیشاااداا پیاااتەر زۆری لەدڵ گاااران دەبااا ا کە 
ڕۆڵێرااای الوەکااای لە دوای ژناااێرەوە ببینااا . پێماااوایە پیاااتەر هەناااد  

 پیاوساالر بووە."
. ئەو 202"سۆفی هەوڵی ئەوەی دا لێی تێبگا. "ئەمە پیتەری پیاوچااکە -

 ی لەسەر ڕۆنا."بەردەی کە میسا کڵێسەکە
"هەر هەماااان شاااتا بەدەر لە یەی شااات. بەگاااوێرەی ئەو سااایرارە  -

)ئینڵاایلە( دەسااترارینەکراوانەا ئەو کەسااەیا ڕێنمااایی  دامەزراناادنی  
كڵێسااای کریسااتیانی خااراوەتە ئەسااتۆا پیااتەر نەبااووەا بەڵرااو ماااری 

 ماجدەلینا بووە."
یانی سۆفی سەیرێری کرد. "تۆ دەتەو  بڵێی ڕۆنانی کڵێسای کریست -

 دەبوو؟"ژنێ  لەسەر شانی 
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"نەخشەکە وابوو. لە بنەچەکەدا میسا فێمینیسات باووە. نیاازی ئەو   -
بااۆ دواڕۆژ ئەوەبااووا کڵێسااای کریسااتیانی برەوێااتە دەسااتی ماااری 

 ماجدەلینا."
"پیتەریش کێشەی لەگەڵ ئەم نەخشەیەدا هەبوو." النگدن بەم شێوە  -

دا. "ئەوە پیاااتەرە دوا و ئاماژەشااای بە تاااابلۆی دوا خاااوانی شاااێوان 
لەو  دانیشتووە. لە تابلۆکەدا دەبینای کە چاۆن داڤینشای زانیاوێتیا 

 کە هەستی ناوەوەی بەرامبەر ماری ماجدەلینا چۆنە."
دیساااااان ساااااۆفی  ساااااەی باااااۆ نەهاااااات. لە تاااااابلۆکەداا پیاااااتەر بە 
هەڕەشەیەکەوە بەساەر مااری ماجادەلینادا خاۆی شاۆڕکردبووەوەا 

  ب  لە ملی ماری ناب . هەماان  دەستی چەپیشی وەی ئەوەی تی ێ
 ئاماژە هەڕەشەدارەکەی تابلۆی خاتوونی سەر گاشە بەردەکان!

"لێرەشا" النگادن  باوو وای گاوت و ئامااژەی بەو خەڵراانەی نزیا   -
 پیتەر کرد. "هەندێ  سامناکانەیەا وانییە؟"

سۆفی بە تیلەی چاوەوە سەیری تاابلۆکەی کاردەوە بینای دەساتێ   -
ەرچووە. "ئەر  ئەو دەستەی ئەو  خەنڵەرێری لەنێو ئاپۆراکەوە د

 هەڵگرتووە؟"
"بەڵااا ا لەوەش ساااەیرترا خاااۆ ئەگەر باسااارەکان بیمێاااریا دەبینااای  -

....هەر هی کەسیان نییە. دەستێری بەرجەستە نەکراوە. 203دەستەکە
 دەستێری نەناسراوە."

سااۆفی خەریربااوو هەسااتی بە تێرچوونێاا  دەکاارد. "ببااوورەا بەنم  -
کە چااۆن ئەو هەمااوو شااتە وا لەماااری ماجاادەلینا هێشااتا لێتێناااگەما 

 دەکا ببێتە جامە پیرۆزەکە."
"ئاهااااا" ئەمڵارەیاااان تیبینااا  هااااتەوە  ساااەا "ئەم ماساااتە ماااوویێری  -

تێاااادایە!" تیبیناااا  جااااارێری دیاااارە وەرسااااووڕایەوە الی مێاااازەکە و 
نەخشەیەکی گەورەی لێ  کردەوە. نەخشەکە هێڵرااری شاەجەرەی 

ی کەم ئەوە دەزان  کە مااری ماجادەلینا  خانەوادەیەی بوو. "خەڵریر
وێااڕای ئەوەی دەستەڕاسااتی میسااا بااووەا ژنێراای دەسااەنتداریش 

 بووە."
 ئینڵا سۆفی نەخشەی دارنامەی خانەوادەکەی بینی.
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 204شەجەرەی خانەوادەی تیرەی بنیامێن

"ماااری ماجاادەلیناش دەکەوێااتە ئێاارەا" تیبیناا  بااوو وای بە سااۆفی  -
 دارە خانەوادە نیشاندەرەکە کرد.گوت و ئاماژەی بە سەرووی 

 سۆفی سەرسام بوو. "ماری سەر بە ماڵباتی )بنیامێن( بوو؟" -
"بێگومانا" تیبین  وا وەنمی دایەوە. "ماری ماجدەلینا لە پاشماوەی  -

 شاهانە بوو."
 "بەنم من لەوە تێماوما ئاخر ماجدەلینا هەژار بووە." -
خاااانەوادە  تیبینااا  ساااەری باااادا. "باااۆ ئەوەی بەڵاااگەی پەیوەنااادی -

 بەهێزەکەی بسڕنەوەا ماجدەلینایان وەی سۆزانییەی نیشان داوە."
سۆفی وای خۆی بینییەوە کە جارێری دیرە ئاوڕ لە النگدن بداتەوە  -

لێاای بڕواناا ا ئەویااش بە دەوری خااۆیەوە سااەری بااۆ لە انااد. ئینڵااا 
سااۆفی ڕووی کااردەوە تیبیناا  و پێاای گااوت؛ "بەنم بااۆچی کڵێسااای 

اوەا کە ماجااااادەلینا خاااااوێنێری شااااااهانەی لە بەر  گرنگااااای بەوە د
 دەماردا ب ؟"

کاااابرای بەریتاااانی خەنااادەیەکی باااۆ کااارد. "مناااداڵە شااایرینەکەا ئەوە  -
خااوێنی شاااهانەی دەمارەکااانی ماااری ماجاادەلینا نەبااوو کە کڵێسااا 
مشاااوری دەخاااواردا بەڵراااو پەیوەساااتیەکەی باااوو لەگەڵ میسااااا کە 

ەروەی خۆشاات ئەویااش خااوێنی شاااهانەی لە دەمارەکاناادا بااوو. ه
دەزانیا کتێب)ئینڵیلی( مەت  پێمان دەڵ ا میساای مەسایا ساەر بە 
خااانەوادەی داود بااووە. یەکێاا  لە پاشااماوەی شااا ساالێمانا پاشااای 
جووەکااان. ئینڵااا بەوە کە ژنێاا   دەسااەنتداری بنەماااڵەی بنیااامێن 
بێن ا ئەوا میسا دوو خاوێنی شااهانە لەیەی دەداا بەمە توانساتێری 

ایاانە دروسات دەکااا کە بتاوان  داوای بوژانادنەوەی یەکانگیری ڕەو
 ماڵی شاهانەی سلێمان براتەوە."

 سۆفی هەستی کرد خەریرە لە کۆتاییدا بگاتە دوا خاڵ.
هەنااووکە تیبیناا  بە کەیااف و زەو ەوە دەبیناارا. "ئەفسااانەی جااامە  -

پیرۆزەکە ئەفسانەیەکە دەربارەی خوێنی شاهانە. کاتێ  ئەفساانەی 
بااادە)دەفر( کەوا هاای خااوێنی میسااایەا دەدو ...  جااامەکە دەربااارەی
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ئەوا لەڕاسااتیدا باساای ماااری ماجاادەلیناا باساای منداڵاادانی مێیاانەیەی 
 دەکاا کە خوێنی شاهانەی میسای هەڵگرتووە."

بەرلەوەی وشااەکە لەمێشااری سۆفیشاادا تۆمااار باا ا لەنێااو ژووری 
مااری ماجادەلینا هەڵگاری خاوێنی میساای بالێیەکدا دەنگی دایەوە. 

هەناااااودا  ؟ "بەنم ئاااااخۆ کەسااااێ  خااااوێنی میسااااای لەەساااایحەم
 هەڵدەگر  مەگەر...؟" سۆفی ئیستێری کرد و سەیری النگدنی کرد.

 النگدنیش بە نەرمیەوە خەندەی بۆ کرد.  -
 "مەگەر منداڵیان لەیەی هەب ." -

 سۆفی بە وا وڕماوی وەستا.
"بوەسااااتەا" تیبیناااا  وا جاااااڕی دا. "مەزنتاااارین نیێناااای لە مێاااایووی  -

میزادا. نەوەی هەر ئەوەا کە میسااای مەساایا ژناای هێنااابووەا ئااادە
بەڵرو باوکیش بووە. ئازیزەکەما مااری ماجادەلینا دەفارە پیارۆزەکە 
بووە. ئەو ئەو بادە بووەا کە خاوێنی شااهانەی میساای لە هەنااودا 
هەڵگرتبااااوو. ماااااری ئەو ڕەحاااامە بااااووا پاشااااماوەی زنڵیرەیەکاااای 

 وەیەکی پیرۆزی گرتبوو!"هەڵگرتبووا ئەو دارمێوە بووا کە می
ساۆفی مااوچڕکێری پێاداهات و هەسااتی کاارد ماووی جەسااتەی گاارژ  -

بااااااوون. "بەنم چااااااۆن دەباااااا  ئەو نیێنیاااااایە لەو هەمااااااوو ساااااااڵە 
 دوورودرێیانەدا هەڵبگیر ؟"

"ئای ئاسمانەکان!" تیبین  وای پ  گاوت. "هەماوو شاتێ  باوو بەنم  -
وانی بێااادەنگی لێنەکاااراوە! خاااوێنی شااااهانەی میساااای مەسااایا  بناااا

باووەا  -جاامە پیارۆزەکە- زۆرترین بەرگەگرتنای ئەفساانەی زەماان
چیرۆکاای ماجاادەلینا لە بەرزیاایەوە لەو هەمااوو سااەدانەدا بە هەمااوو 
شێوەیەکی مەجاازی و بە هەماوو زمانەکاان هااواری کاردووە. خاۆ 
ئەگەر چاوەکانت برەیتەوەا چیرۆکی  خاانمەکە لە هەماوو الیەکەوە 

 هەیە."
بەڵگەنامەکاانی ساانگریلەوە هەیە؟" ساۆفی وای "ئەدی چی لەبارەی  -

لاا  پرساای. "ئاااخر گااوایە باساای ئەوە دەکااا و دەیسااەلمێن  خااوێنی 
 شاهانەی هەبووە؟"

 "بەڵ  ئەوان وان." -
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"کەواتە سااەرتاپای ئەفسااانەی جااامە پیاارۆزەکە دەربااارەی خااوێنی  -
 شاهانەیە؟"

"کتوماااااات وایەا" تیبیناااااا  وای وەنم دایەوە. "وشااااااەی سااااااانگریل  -
Sangreal  لە ساااانSan  و گرییااالGreal  یاااان  جاااامی پیااارۆز

Holy Grail ەوە هاااتووە. بەنم ئەوە شااێوەیەکی زۆر کااۆنینەیەا
لە ڕوانگەیەکااای جیااااوازەوە دابەش  Sangrealوشاااەی ساااانگریل 

باااووە." تیبینااا  لەساااەر پاااارچە کاغەزێااا  وشاااەکانی نووسااای و 
 ڕادەستی سۆفی کردەوە.

 سۆفیش ئەوەی نووسرابوو خوێندییەوە.
Sang Real 

 ئیدی سۆفی دەمودەست وەرگێڕانەکەی ناسییەوە.
 Royalدە اودەق واتای خوێنی شاهانە  Sang Realسان  رییل 

blood .ی دەگەیاند` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



376 

 
 
 

 ٥٩بەندی 
 

کارمەندەی پرساگەی بانرەی ساەرەکی ئۆپیاوی دای لە لێرساینگتن 
ران ئەڤینیااااو لە شاااااری نیویااااۆری کااااات  گااااوێی لە دەنگاااای مەتاااا

ئارینگارۆساااا باااوو. بەسەرساااامییەوە وەنمااای دایەوە؛ "شاااەوباش 
 گەورەم."

"ئەر  هااااایچ پەیاااااام  باااااۆ هااااااتوون؟" مەتاااااران وای لێررسااااای و  -
 دەنگەکەشی شررزەیی و نائاسوودەیی پێوە دیار بوو.

"بەڵاااااا ا گەورەم. دڵشااااااادم کە پەیوەناااااادیت کاااااارد. نەمتااااااوانی لە  -
وێا  دەبا  پەیاامێری ئەپارتمانەکە بە تەلەفاۆن بتگارم. ساەمات و نی

 لەناکاو و بەپەلەت بۆ هاتووە."
"بەڵااا ا" بە گوێبیساااتی هەواڵەکە دەناااگەکەی هەناااد  ئاساااوودەی و  -

ئااااۆخەی بااااۆ هاااااتەوە. "ئایااااا زەنگلێاااادەرەکە ناااااوی خااااۆی بەجاااا  
 هێشتووە؟"

"نەخێاااار ا گەورەما تەنیااااا ژمااااارەکەی جێیێشااااتووە" کارمەناااادەکە  -
 ژمارەکەی بۆ خوێندەوە.

ساااای و سااااێیە؟ ئەگەر هەڵەنەباااا ا ئەمەیااااان "سااااەرەتای ژمااااارەکە  -
 کۆدەژمارەی فەرەنسایە؟"

"بەڵاا  ا گەورەما پاریسااە. زەنگلێاادەرەکە گااوتی هەر زۆر پێویسااتە  -
 یەکسەر پەیوەندی پێوە برەیتەوە."

"سوپاست دەکەم. منیش چااوەڕێی ئەو زەناگەم دەکارد." ئیادی هەر  -
 زوو ئارینگارۆسا تەلەفۆنەکەی دانایەوە.

دی پرساااگەکە تەلەفاااۆنەکەی داناااایەوە. پیااااوەکە کااااتێریش کارمەنااا
مەراق ما ئاخۆ بۆچی دەنگی ئارینگارۆساا وا وشا  باوو. خشاتەی 

انەی مەتاااران لەم هەفاااتەیەیەدا بەردەوام لە نیاااو یاااۆری ڕۆژکااااری 
بااوو. خااۆی نیشااان دەدانا کەچاای ئێسااتا دەنگاای دنیااایەی دوورە. 
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ارینگارۆسا لەم کارمەندەکە بێباکانە شانێری بۆ هەڵتەکاند. مەتران ئ
 چەند کەمە مانگانەی دواییدا سەیر ڕەفتار دەنوێن .

 
ا کاتێا  فیااتەکەی هەردەب  تەلەفۆنە دەستییەکەم شت وەرنەگار 

ئارینگارۆسااا لە دەروازەی فڕۆکەخااانەی ساایامرینۆی ڕۆمااا نزیاا  
مامۆسااتایەکە هەوڵاای داوە پەیوەناادی  پێااوە بااووا وای بیرکااردەوە. 

نگارۆسا خەمی لە پەیامە لەدەستچووەی . سەرباری ئەوەی ئاریبرا
خۆی دەخواردا هەستی بە ورەبەرزیێرایش کاردا ئااخر مامۆساتاکە 
ئەوەنااادە باااڕوای بەخاااۆی باااووەا ڕاساااتەوخۆ پەیوەنااادی بە بااانرەی 

 سەرەکی ئۆپیوی دایەوە کردووە.
 .هەردەب  شتەکان لە پاریس بە باشی بەڕێوە ڕۆیشتبن

ارەی پێیگەیشتا لێیدەداا کاتێریش ئارینگارۆسا خەری  بوو ئەو ژم
بەر لەوەی  هەستی بە ئۆخینێ  کرد کە بەو زووانە دەگاتە پاریس. 

. فڕۆکەیەکاای کرێگاارتەی زەردە لەسااەران بااداا ماان دەگەمە پاااریس
تااایبەت چاااوەڕێی ئارینگارۆسااای بااۆ کااورتە گەشااتەکەی پاااریس 
دەکاارد. ئاااخر فااڕۆکە بازرگانییەکااان بەم سااەماتە وەخااتە بااۆ ئەو 

نەخاسمە لەبەر ناواخنی ئەو  ەواڵە و کۆمریاالنەی لەنێاو  نەدەلوانا
 جانتاکەی ئەودا بوون.

 هێڵی تەلەفۆنەکەی کرایەوە و زەنگەکە لێدرا.
دەنگێراااای خانمااااانی لەو دیااااو هێڵاااای تەلەفااااۆنەوە وەنماااای دایەوە. 

 "بەڕێوبەرایەتی مەکۆی پۆلیسی دادوەری."
ئاااخر ئەمە ئارینگارۆسااا لەالی خااۆیەوە هەسااتی بە دوودڵاای کاارد. 

چاوەڕوان نەکاراو باوو. "ئاهااا بەڵای... داوام لێراراوە زەنا  باۆ ئەم 
 ژمارەیە لێبدەم؟"

خانمەکەی ئەودیوی هێڵی تەلەفاۆنەکە بە فەرەنسای پێای گاوت؛ "تاۆ  -
 کێیت؟ ناوت چییە؟"

پۆلیسای ئارینگارۆسا دڵنیا نەبوو ناسنامەی خاۆی باۆ ئاشاررا براا. 
 دادوەری فەرەنسایی؟

 هێنانەوە؛ "بەڕێزم  ناوەکەت چییە؟"ژنەکە بە فشار  -
 "مەتران مانۆێل ئارینگارۆسا." -
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 "یەی خولەی." کرتەیەکیش لەسەر هێڵی تەلەفۆنەکەوە هات. -
دوای ماوەیەی چاوەڕێرردنا پیاوێ  هاتە سەر هێڵەکەا دەناگەکەی  -

زباار و خەمخاااۆرانە باااوو. "جەنااابی مەتااارانا شاااادمان  لە کۆتاییااادا 
یە کە تاۆ و مان  ساەی لە باارەوە دەنگ  پێت گەیشت. زۆر شت هە

 برەین."
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٠بەندی 
 

Sangreal… Sang Real… San Greal    ...سااانگریل
 خوێنی شاهانە... جامی پیرۆز.

 سەرەداوی هەموو ئەمانە لەگەڵ یەی تێكەڵ بوون.
جامە پیرۆزەکە ماریا ماجدەلینایە... دایرای دەماارەخوێنی میساای 

رپ  و لە هااۆڵە بەرفااراوانەکەدا . کااات  سااۆفی هەڵسااا سااەمەساایحە
هەسااااتی بەسەرلێشااااێوان کاااارد و لە ڕۆبەرت النگدنیشاااای ڕواناااای. 
ئەمشاااااەو هەرچەناااااد النگااااادن و تیبینااااا  شاااااتیان ڕاڤە دەکااااارد و 
دەیانخساااتە ساااەرمێزەکەا ئەوەنااادە مەتەڵەکەی بەردەمااای ساااۆفی 

 ناچاوەڕوانرراو دەبوو.
ە "ئاااااازیزەکەما هەروەی دەیبینااااایا" تیبینااااا  باااااوو وای گاااااوت و ب -

شەلەشاااەلیش بەرەو الی ڕەفەی کتێباااان ڕۆیشاااتا "هەر بە تەنیاااا 
لیۆناردۆ نەبووا هەوڵی دەدا ڕاساتی دەرباارەی جاامە پیارۆزەکە بە 
دنیااا بڵاا . دەمااارە خااوێنی میسااای مەساایا زۆر بە وردی لە الیەن  

ییەکااااانەوە تۆمااااار کااااراوە."  امریشاااای لەسااااەر وسااااەرچاوە مێیو
 دەرزەنێ  کتێبی دیارکراو دانا.
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 یش سەری بەرزکردەوە ناونیشانی کتێبەکانی خوێندەوە:سۆف
 :پەردەهەڵدانەوەی سوارچاکانی پەرستگا

 پاسەوانە نیێنییەکانی ناسنامە ڕاستە ینەکەی میسا.
 

 :ئافرەتەکەی گۆزە مەڕمەڕەکەی هەڵگرتووە
 ماریا ماجدەلینا و جامە پیرۆزەکە.

 
 خواوەندە مێینەکان لە ئینڵیلەکاندا:

 نیەی پیرۆز.داواکردنەوەی مێ
 

"بەڵراااو ئەمەشااایان ناساااراوترین کتێاااب بااا ا" تیبینااا  وای گاااوت و  -
 کتێبەکەی لە ڕیزی ڕەفەکە دەرهێناو دایە دەست سۆفی.

 
 خوێنی پیرۆزا جامی پیرۆز
 کتێبی پڕفرۆشی نێودەوڵەتی.

 
سااۆفی سااەری بەرز کااردەوە. "داخااواز و پڕفرۆشاای نێااودەوڵەتی؟  -

 هەرگیز گوێ  لە شتێری وا نەبووە."
ۆ مناااداڵ باااووی. ئەم کتێااابە لە هەشاااتاکان و نەوەدەکاااان هەرای "تااا -

نایەوە. هەرچی دەربارەی لێردانەوەی منیشاەا دانەرانای کتێابەکە لە 
لێردانەوەکەیانااادا هەناااد   ەڵەمبازیاااان هاوێشاااتووەا بەنم کرۆکااای 
باسااااەکەیان گاااارنگە و بااااۆ پەسااااندانی کتێاااابەکە لەکۆتایاااادا لەوەدا 

میساااا بگەیەنااانە شااااڕێگەی  ساااەرکەوتوون کە بیااارۆکەی بااانەچەی
 خۆی."

 "ئەدی کاردانەوەی کڵێسا چی بوو؟" -
"هەڵبەتە شێتوهار باوون. بەنم خاۆ ئەوەش چااوەڕوانرراو باوو. لە  -

دوای هەمااوو شااتێ ا ئەمەش نیێنیێراای ڤاتیرااان بااووا لە سااەدەی 
چوارەمەوە هەوڵیدا ئەم ڕاستیانە گۆڕەوشار براا. ئەمەش بەشاێری 

کااااااۆکردنەوەی زانیارییەکااااااان و هەڵمەتاااااای خاچاااااادارەکان بااااااوو. 
لەناوبردنیان. هەڕەشەی ماریا ماجدەلینا بۆ سەر پیاوەکانی بەرایی 
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کڵێساااا زۆر کاولرارییااانە بااوو. ئەوەش وەنەباا  هەر ژنێاا  لەالیەن 
میساوە ڕاسرێردراب  ساەروکاری کڵێسااکەی برااا بەڵراو لە ڕووی 

ەی جەسااتەیش)فیزیریش( سااەلمێنەری ئەوە بااووەا کە ئەو خااوایەتیی
خاااودی  لرێنااادرابوو ڕووبەڕوووی وەچەی بەرمەرگااایبە میسااااوە 

میسااااا دەبااااووەوە. لەپێناااااوی ئەوەداا کڵێسااااا ڕووبەڕوی هێااااز و 
دەسەنتی ماجدەلینا بووەوەا نااوی زڕاناد و بە  ەحارەی لە ەڵەم دا 
و هەموو بەڵگەنامەیەکی مارەکردنیشی ساووتاند و لەنااوبردا باۆیە 

ەباااااووە و کە میساااااا رۆڵەی ههەر ساااااەرەداوێری ئەگەری ئەوەی 
 بووەا تەفروتونایان کرد." پێ ەمبەرێری بەرمەرگ

سۆفی چاوێری لە النگدن کرد ئەویاش ساەری باۆ هەژاناد. "ساۆفیا  -
 بەڵگە مێیوویینەکان  پاڵرشتی ئەم شتە جەوهەریەن."

"مااااان دانااااای پێااااادا دەناااااێ ا" تیبینااااا  وای بە ساااااۆفی گاااااوتا "ئەو  -
یستە لەوە تێبگەی دنەدەری جەخترردنەوانە بەسفتوسۆنا بەنم پێو

سااەرەکی کڵێسااە بااۆ پەردەپۆشاارردنی ئەو بوختانااانە بااوون. ئاااخر 
ئەوان وا نەدەماااااااانەوە گەر جەمااااااااوەری خەڵااااااا  بە بااااااانەچەی 

میسااایان زانیبااا. چااونرە منااداڵی میسااا  بەرمەرگبااوونیڕاسااتە ینەی 
دەبووە خاڵێری کوشندە لەسەر پرسای خواوەنادێتی میساا و ئینڵاا 

ە لەسااەر کڵێسااای کریسااتیانیا کە جاااڕی دابااوو بە دەوری خااۆیەو
خۆی تاکە ڕێگای لەخۆگرتنی دەروونی مرۆڤایەتیە باۆ ڕزگااربوون 

 و  گەیاندنی بە دەروازەی شانشینی خوایی."
"گوڵە پێنج پەلرەکەا" سۆفی وایگاوت و ئاماژەشای باۆ ساەر بەرگای  -

دەق هەر هەمااان نەخشااە گااوڵە باااخەکەی کتێبێراای تیبیناا  کاارد. 
 . ارینەکەیەسندوو ە د

تیبینگیش چاوێری لە النگدن کرد و مسارە باووەوە. "چااوی ساۆفی  -
تیاایبینە." ئینڵااا گەڕایەوە سااەر سااۆفی. "ئەمەیااان هێمااای مریاادانی 
سایۆنە بۆ جامەکە. ماری ماجدەلینا. لەبەر ئەوەی ناوەکەی لەالیەن 
کڵێساوە  ەدەغە کرابووا بۆیە ماری ماجدەلینا بە ناوی خاوازراو و 

وە بە بااادەکەا جااامە پیاارۆزەکە و گااوڵەڕەزەکە دەهێناادرا." نازناااوە
تیبین  ئیستێری کردا ئینڵا؛ "گوڵەکەش پەیوەندێیری پتەوی بە پێنج 
الیەکەی ڤینااااااااۆی و ڕووگەنمااااااااا پەمەیاااااااایەکەوە هەیە. هەر بەو 
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ڕۆز گوڵەڕەز بە ئینگلیازیا فەرەنسایا   roseبۆنەیەشەوەا وشەی 
 205هەر هەمانە.ئەڵمانی و زۆر لە زامانەکانی دیرەش 

"گوڵەڕەزا" النگدن ئەمەی خستەر سەرا "حینڵەکردنەوەی پیتەکانی  -
Eros ".ئیرۆسی خوای خۆشەویستی سێرسی گریرییە 

کات  تیبین  لەسەر کنەوپشارنینی  ساەکانی بەردەوام باووا ساۆفی 
 نیگایەکی سەرسامانەی تێبڕی.

"هەمیشااە گااوڵەڕەز نیشااانەی بەرایاای سێرساارردنی مێیاانە بااووە. لە  -
ێبااازە بەراییەکااانی خواوەناادە مێێنەکانااداا پێاانج پەلاارەکەی گااوڵەکەا ڕ

نموونەی پێانج حااڵەتەکەیەا کە بەساەر تااکی مێیانەدا د ا ئەوانایش 
لەدایااا  باااوونا ساااووڕی ژناااانەا دایراااایەتیا وەساااتانی ساااووڕی 
مانگاااانە)بێوێیی( و ماااردنن. لە ڕۆژگااااری نوێشااامانداا پەیوەساااتی 

ە زۆر بەرچاااوتر و بەرجەسااتەر گااوڵەڕەزەکە بە پرساای ژنااایەتییەو
بووە." چاوێریشی لە ڕۆبەرت کردا "بەڵراو هێماناای بتاوان  باشاتر 

 ڕوونی براتەوە."
ڕۆبەرتااایش باااۆ سااااتێری دوورودرێااای هەر بە دوودڵااای ماااایەوە و 

 هیچی نەگوت.
"ئااای خااوایە!" تیبیناا  بە بۆڵەبااۆڵەوە. "ئێااوەی ئەمریرااایی ئەوەناادە  -

سۆفی دایەوە. "ئەوەی ڕۆبەرت  شەرم لەخۆکێشن." ئینڵا ئاوڕی لە
لە ئاستیان نو قەی لێوەنەهااتا ئەو ڕاساتیەیە کە خاونچەی کردنای 
گوڵەڕەزەکە بە زاینادەی مێیانە وێناادەکر ا ئەو خاونچە ناسارەا کە 
بەهۆیەوە ساەرتاپای ئاادەمیزاد لە دایا  دەبا . خاۆ ئەگەر هەرگیاز 

تەکەم ت بینیب ا دە اودەق لە مەبەس206تابلۆکانی جۆرجیا ئۆ کیفێی
 تێدەگەی."

"کرۆکاااای باسااااەکە لێاااارەدا ئەوەیەا" النگاااادن بااااوو کەوتە  سااااە و  -
ئاماژەشااااای بە ڕەفەی کتێباااااان دا. "هەماااااوو ئەو کتێباااااانە هەماااااان 

 داخوازی مێیووی دەسەلمێنن."
 "کە میسا باوی بووە." سۆفی وای گوت و هێشتاش دڵنیا نەبوو. -
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دەلیناش ئەو "بەڵ ا" تیبین  وا وەنمی دایەوە. "هەروەها مااری ماجا -
ڕەح )پزدان(ە بووە کە بنەتۆوی شاهانەی لەنێاو خاۆدا هەڵگرتباوو. 
مریدانی سایۆنیشا تا ئەم ڕۆژەی لەگەڵ دا با ا هێشاتا هەر مااری 
ماجدەلینا وەی خواوەندە مێینەکەا جامە پیارۆزەکەا گاوڵەڕەزەکە و 

 دایرە یەزدانییەکە دەپەرستن."
نەکەیاااااای دیسااااااان لە یااااااادەوەری سااااااۆفی دیمەناااااای ژێاااااار زەمی

 هاوینەهەواری باپیرەی سەرهەڵدایەوە.
"بەگوێرەی مریدەکان با ا" تیبینا  درێایەی بە  ساەکانی داا "مااری  -

ماجاادەلینا لە کاااتی لە خاچاادانی میسااادا دووگیااان بااووە. ئیاادی بااۆ 
ئاسایشرارێزی منداڵەکەی میساا هیچ دەرەتانێری باێڵگە لە هەنتان 

بە یاارمەتی یەکا  لە ماامە لە خاکە پیرۆزەکەا بۆ نەمابۆوە. ئەوساا 
دڵسۆزەکانی میساا )یوسفی ئاریماتێیاا(ا ماجادەلینا بە نیێنای بەرەو 

دەناساراا کاۆچی کارد. لەو   207فەڕەنساا کە ئەوسا بە ونتای گاا 
بە سااەالمەتی لەنێااو کااۆمەڵگەی جووەکااان پەنااادرا. ئیاادی لێاارەا لە 
 فەرەنسااا بااووا ماااری ماجاادەلینا کااۆرپەلە مێیاانەکەی لەدایاا  بااوو.

 ناوەکەشی سارا بوو."
 سۆفی سەرێری هەڵبری. "خۆ ئەوان ئەوان ناوەکەشی دەزانن؟" -
"لەوەش پتاارا تۆماااری ژیااانی ماااری و سااارا وردەکااارانە لە الیەن  -

پشااتیوانە جووەکااان نوساارابوو. ئاااخر لە بیاارت نەچاا ا منااداڵەکەی 
ماجدەلینا لە بانەچەکەی داڤیاد و ساولەیمانا پاشااکانی جاوو باووە. 

ئەم هااۆیەش بااووا جووەکااانی فەرەنسااا ماجاادەلینایان بە  هەر لەبەر
ڕەگااای شاااایانەی پیااارۆز داناااابووا وەی لەخاااۆگری بااانەچەی مااااڵی 
پاشاااکانیان ڕێااز لێاادەنا. بێیمااار نووسااەرە دینییەکااانی ئەوکاااتەی 
فەرەنسااااا بە دوورودرێاااایی داری ژیاننااااامە و باااانەچەی سااااارایان 

 نوسیوەتەوە."
نەچە و خاانەوادەی میساای سۆفی سەرسام بووا" ئاخر درەختای با -

 مەسیحیش هەیە؟"
"بێگوماااان. دەشااااگوتر  یەکێااا  لەبەردی بناااااغەی بەڵگەنامەکااااانی  -

 سانگریلە. بنەچەناسی تەواوا ئەو بەڵگەنامە بەراییانەی میسایە."
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"بەنم ئەو بەڵگەنامە بنەچەکناسیانەی میساا بەچای دەچان؟" ساۆفی  -
اتوانن وای پرساااای. "خااااۆ ئەمااااانە بەڵااااگە نااااین. مێیوونووسااااان ناااا

 ڕەسەنایەتیان بسەلمێنن."
 تیبین  پێرەنی. "خۆ ناتوانن ماکێتی بایبلیش بسەلمێنن."   -
 "مەبست لێی؟" -
"مەبەساااات لێاااای ئەوەیەا هەمیشااااە مێاااایوو لە الیەن براوەکااااانەوە  -

نووساااااراوەتەوە. کاااااات  دوو کلتاااااوور بەیەکااااادا دەدەنا دۆڕاوەکە 
ئەو  دەفەوتااا  و باااراوەکەش کتێااابە مێیووییەکاااان دەنووساااێتەوەا

کتێبااانەی کە پاااڵەوانێتی خۆیااان بەیااان دەکەن و سااووکایەتیش بە  
نەیااارە بەزیوەکەیااان دەکەن. هەروەی جارێریااان ناااپلیۆنیش گااوتی: 
مێاااااایوو چیاااااایەا بەدەر لەوەی شااااااتێری هەڵبەسااااااتروای لەسااااااەر 
ڕێررەوتاااوو نەبااا ؟" تیبینااا  خەنااادەیەکی باااۆ کاااردا ئینڵاااا لەساااەر 

وشاتی خاۆی هەمیشاە هەر  سەکەی بەردەوام باوو. "مێایوو بە سر
 تاکڕەهەندانە بووە."

 هەرگیز سۆفی بەم شێوە بیری نەکردبووەوە.
دیارەی چیرۆکای  دیاوەکەی "بەڵگەنامەکانی سانگریلەکە بە ساادەیی -

میساااامان باااۆ دەگێاااڕێتەوە. لە کۆتاییشاااداا کاااامە ڕوویاااان جاااێگەی 
باوەڕی تۆیە دەبێتە پرسی بڕوای تاکەکاانا بەنم بەالی کەمیایەوەا 

زانیارییاااااانە لە فەوتاااااان  وتاریاااااان باااااووە.  بەڵگەنامەکاااااانی ئەو 
ساااانگریلەکە بە دەیاااان هەزار الپەڕەی پڕزانیااااری لەخاااۆ گرتاااووە. 
بەڵگەناااامەی شاااایەت مەیانەکاااانەا گەنڵیااانە ساااانگریلەکە وەسااافی 
ئەوەیان کردووە چاۆن کااتی خاۆی خاراونەتە چاوار بااولی  ەبەوە. 

ڵگەناااامەا دەیاااان هەزار لەنێاااو ئەو بااااولە  ەبانااادا بێخەوشاااترین بە
الپەڕەی دەساااااااترارینەکراوا بەڵگەنامەکاااااااانی پاااااااێش ساااااااەردەمی 
کۆنسااتەنتین لە الیەن شااوێنیەڵگرە سااەرەتاکانی میساااوەا ئەوانەی 
میسااااااایان وەی مامۆسااااااتا و مرۆڤێرااااااای پیاااااارۆز و پێ ەمااااااابەر 
ڕێزلێگرتااووە. هەروەهااا بەناادوباوی ئەوەش لەبااارەی گەنڵیاانەکەوە 

ا دەستنووسااێرە تەنااانەت ڤاتیرااانیش دان Qهەیەا کەوا بەڵگەنااامەی 
بە هەبوونیاادا دەناا ا گااوایە کتێباای ڕێنماییەکااانی میسااایەا لەوانەشااە 

 هەر بەدەستی خۆیشی نووسرابێتەوە."
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 "بە دەستی میسا خۆی نووسرابێتەوە؟" -
"هەڵااابەتەا" تیبینااا  وای پێگاااوتەوە. ""باشاااە باااۆچی میساااا تۆمااااری  -

ۆر لە خەڵری ئەو سەردەم ڕێنمایی و ڕاسراردەکانی هەڵنەگرتب ؟ ز
شااتی وایااان دەکاارد. بەڵگەنااامەیەکی  دەنگاادەرەوەی دیاارە ئەوەیەا 
 -بااڕوا دەکاار  دەستنووسااێری بە ناااوی یااادەوەرەکەی ماجاادەلینا

هەب  کە هی خاودی مااری ماجادەلینا با  و پەیوەنادییەکانی لەگەڵ 
میساااا ئانوساااتی لەخاچاادانەکەی و ڕۆژگااارەکەی فەرەنسااای تێاادا 

 ب ."یاداشت کرد
سااۆفی بااۆ ساااتێری دوورودرێاای بێاادەن  مااایەوە. ئینڵااا هەڵیاادای ؛  -

"باشە ئەو چوار باولە زلە پڕ بەڵگەنامانەا گەنڵینەی سوارچاکەکان 
 بوو کە لە ژێر وێرانەی پەرستگاکەی سلێمانیان دۆزیەوە؟"

"بەڵ ا کتومات. ئەو بەڵگەناماانەی هێاز و دەساەنتی با  ئەنادازەیان  -
کارد. ئەو بەڵگەناماانە لە مێایوودا باوونەتە  بۆ ساوراچاکەکان پەیادا

 مایەی پڕ مشتومڕترین باسوخوای لەسەر جامەکە."
"بەنم خۆتۆ گوتتا جامە پیرۆزەکە ماریا ماجدەلینا بوو. خۆ ئەگەر  -

خەڵریش بە دوای بەڵگەنامەکانادا باگەڕ ا باشاە ئەدی تاۆ باۆ نااوی 
 لێدەنێیا گەڕان بەدوای جامە پیرۆزەکە؟"

ستە سەر سۆفیا دەربڕینەکەشی نەرمونیانانە بوو. تیبین  چاوی خ -
"چاااونرە   حەشاااارگەی جااااامە پیااارۆزەکە تاااابووتە بەردیاااانەکەش 

 دەگرێتەوە."
 لە دەرەوە شنەبا بەسەر دارەکانی هەڵرردبوو.

دەدوا. "پرسی جامە پیارۆزەکە کتومات  208تیبین  زۆر بەکاوەخۆتر
نا. پرسااای نوشاااتانەوەیە لەبەردەم ئێسروپروساااری مااااری ماجااادەلی

گەشااتێ  بااۆ ئەوەی لەبەردەم پێاای ئەوەی هەڵبیێااردراوەدا دروود 
 بخوێن ا ئاخر ئەوا مێینەی پیرۆزە." 

ساااۆفی هەساااتی بە وا وڕماااانێری ڕەچااااونەکراو کااارد. "لە ڕاساااتیدا 
 حەشارگەی جامە پیرۆزەکە... تابووتێرە؟"

گلێاااانەی چاوەکااااانی تیبیناااا  تەمااااومیاوی هەڵااااگەڕان. "بەڵاااا  وایە. 
می ماریا ماجدەلینا و هەموو ئەو بەڵگەنامانەی تێدان تابووتێ ا تەر
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کە چیرۆکااای ژیاااانی دەگێاااڕیتەوە. هەمیشاااە کرۆکااای پرسااای جاااامە 
پیرۆزەکە پرسی ماجدەلینا بووەا ئەو شاژنە ستەملێرراوەا بەخاۆی 
و بەڵاااگەی ڕەوایەتااای ماڵبااااتەکەی لەساااەر داواکردنااای دەساااەنت 

 خراوەتە گۆڕ."
ی کاۆکردەوە. کەواتە ئەوەنادە سۆفی دەمێ  وەساتا تاا تیبینا  خاۆ

زانیاااااری دەربااااارەی باااااپیرەی پێاااای لێراااانەدەدرایەوە. "ئەناااادامانی 
مریااادایەتی ساااایۆنا" لەکۆتاییااادا ساااۆفی وای پرسااایا "لەو هەماااوو 
ساااننەدا لە پاراسااتنی بەڵگەنامەکااانی سااانگریل و تااابووتی ماااری 

 ماجدەلینا بەرپرسیار بوون؟"
ە گرنگتااری لە ئەسااتۆ بااووا "بەڵاا ا دەسااتەی برایەتاای ئەرکێراای لەو -

ئەویااش پاراسااتنی خااودی باانەچەکە بااوو. باانەچەا هێڵاای بەجێماااوی 
میسا هەمیشە لەژێر مەترسیێری کوشندەدا باوو.  کڵیساەی بەرایای 
دەترسااا نەبااادا باانەچەکەکە ڕێااگەی پەرەسااەندنی پێباادر ا ئیاادی لە 
کۆتاییاادا نیێناای میسااا و ماجاادەلینا بڕساار  و ببێااتە هەڕەشااەیەکی 

لەسااااەر ڕێبااااازی کاسااااۆلیریا چااااونرە ئەوان دەیااااانگوت کوشااااندە 
ماایدەدەری خااودایی هەرگیااز تێرەڵاای ژنااان نەبااووە و نەکەوتااۆتە 
حاااڵەتی جووتبااوونی سێرساای." تیبیناا  ئیسااتێری بااۆ کااردا پاشااان 
تێیەڵچۆوەا "لەگەڵ ئەوەشدا وەچەی میسا بە بێدەنگی لەژێر پەردە 

دەی پێنڵەمادا و لەفەرەنسادا گەشەی کارد و گەورە باوو تاا لە ساە
جااووننەوەیەکی بااوێرانەی بەرپااا کااردا ئەوکاااتەی خااوێنەکە لەگەڵ 
خوێنی شاهانەی فەرەنسی تێرەنو بووا ئیدی وەچەیەکای بە نااوی 

 لێرەوتەوە.  209مێرۆڤینڵیانی
ئەم هەواڵە ناااااوێیە ساااااۆفی حەپەسااااااند. ئااااااخر ئەو لە خوێنااااادنی  -

 وتابخاااااااانەدا بە دەساااااااتەواژەی مێرۆڤینڵیاااااااان ئاشااااااانا بباااااااوو. 
 مێرۆڤینڵانەکان پاریسیان بنیات نا.""
"بەڵااا ا ئەمەش هاااۆیەی باااووا کە ئەفساااانەی جاااامە پیااارۆزەکە لە  -

فەرنسا وا تاو بسەن . زۆر لە داخوازییەکاانی ڤاتیراان باۆ جاامەکەا 
لەڕاسااتیدا ئەرکێراای ساااختە و دزەکااردن بااوو بااۆ ئەوەی ئەناادامانی 
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ا ئەو ڕەچە خاااوێنە لەنااااوبەرن. ئەر  گوێااات لە باسوخواسااای شااا
 نەبووە؟" 210داگۆبێرت

سۆفی بە شاێوەیەکی تەماومیانە نااوەکەی لە کاڵساێری مێایووی و  -
چیرۆکێراااای دڵتەزێناااادا بەبیااااردا هاااااتەوە. "باشااااەا گاااااگۆبێرت ئەو 
پاشااایەی مێرۆڤینڵیااان نەبااوو؟" کە لەشااەو لە کاااتی شاایرین خەودا 

 شیرێریان لە چاودا ڕاکرد؟"
 211پێرین دهێریساتا "کتومت. پاشایەکە لەڕێ  ڤاتیران بە هاوکاری  -

لە  کۆتااایی سااەدەی حەفتەماادا لەناااو باارا. بە کوشااتنی داگااۆبێرتا 
باااانەچەی مێرۆڤینڵیااااان خەریربااااوو  ڕاناااای تێاااابرەو . بەنم بااااۆ 
خۆشااابەختیا )سااایگەبیرت(ا کاااوڕەکەی داگاااۆبێرت هەنت و تاااوانی 

ی 212بنەچەکەکەی لە فەوتان ڕزگار برااا دواتار گاۆدەفرۆی بولاۆنی
 ایۆنی لێرەوتەوە."دامەزرێنەری مردیانی س

"هەر هەمااااان پیاااااوەکەا ئەمڵارەیااااان النگاااادن کەوتە  سااااەکردنا  -
"فەرمااااانی بە سااااوارچاکانی پەرسااااتگا دا  بەدوای بەڵگەنامەکااااانی 
سااااانگریل لەژێاااار داروپەردووی پەرسااااتگای کااااۆتەڵی پەرسااااتگای 
ساااالێماندا بگەڕێاااانا ئیاااادی بەم جااااۆرە مێرۆڤینڵیانەکااااان بەڵااااگەی 

 میسای مەسیا کەوتە بەردەست." پەیوەندی مەحرەمیان لەگەڵ
تیبینگااایش سااااەری بااااۆ لە انااادا و ئاااااهێری  وڕسیشاااای هەڵرێشااااا.  -

"دەسااتەی مریاادانی سااایۆنی هاااوچەرخیش ئەرکێراای زۆر دژواری 
لەسااەر شااانە. لێررسااراوەیەتیێری ساا  سااەرەیە. دەسااتەی برایەتاای 
دەباا  بەڵگەکااانی سااانگریل برااارێز . ئەوان دەباا  تااابووتی ماااری 

ارێزن. هەروەها و ب  گومانیشا پێویستە مشاووری ماجدەلیناش بر
باانەچە خااوێنیەکەی میسااا بخااۆن و بشاای پااارێزنا واتە ئەو ژمااارە 
کەمە پاشماوەی خانەوادەی پاشایەتی مێرۆڤینڵیان کە تا هەناووکە 

 لە ژیاندا ماون. 
وشەکان لەو مەودا بەرفراوانەدا بە هەڵواسراوی مانەوە و سۆفیش 

وساااااەمەرە کاااااردا هەر وەی ئەوەی هەساااااتی بە هەژانێرااااای سەیر
ئێساااااقانەکانی لەبەر جاااااۆرە ڕاساااااتیێری ناااااو  بااااالەرزن واباااااوو. 
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. دیسان دەنگی باپیرە لە پاشماوەکانی میسا تا هەنووکە هەر ماون
شاازادەا دەبا  گوێی سۆفی زرەنگایەوەا بە سرتەوە پێی دەگاوت؛  

  ڕاستیەکەت دەربارەی خانەوادەکە پ  بڵێ .
 اگرت.لەرزەیەی جەستەی سۆفی د

 . خوێنی شاهانە
 سۆفی نەیدەتوانی بێنێتە پێشچاوی خۆی.

 . شازادە سۆفی
"گەورەم . الی؟" دەنگی پێشخزمەتچییەکە کە بانگی سااالری مااڵێی  -

کااردا لە سااەر دیااواری هااۆڵەکەدا دەنگاای دایەوەا سااۆفی ڕاچڵەکاای. 
 "ئەگەر بۆ خولەکێ  بفەرموویتە ناندینەکە؟"

شااە گاارژ بااوو. ئیاادی بەرەو الی ڕووی تیبیناا  بەو داخااوازیە ناخۆ -
زەنگاای دیااوارەکە ڕۆیشااتا کە دەنااگەکەی لێوەهااات و دوگاامەکەی 
خااااوارەوەی داگاااارت. "ڕیماااایا وەی خااااۆت دەزاناااای ماااان لە گەڵ 

ەکان سەر اڵ . خۆ ئەگەر ئەمشەو هەر شتێرمان لە ناندینەکدا میوان
 پ  بو ا بەخۆمان دەییێنین. سوپای بۆ تۆ و شەویشت شاد."

 سە بەر لەوەی بڕۆما ئەگەر زەحمەت نەب .""گەورەما یەی   -
تیبیناااا  کەوتە بۆڵەبااااۆ  و دوگاااامەکەی داگاااارتەوە. "دەیا ڕیماااای  -

 خێراکە."
ەکااانی پاا  میوان"گەورەما ئیشااەکە پرسااێری ماااڵەوەیەا باااش نیاایە  -

 هەراسان برر ."
تیبین  گومانێری بۆ پەیادا باوو. "باشاە نااکر  باۆ بەیاانی چااوەڕ   -

 برەی؟"
 سیارەکەم هەر یەی خولەکێرە.""نەخێرا گەورەم. پر -
تیبیناا  چاوەکااانی سااووڕاندن و سااەیری النگاادن و سااۆفی کاارد و  -

گوتی؛ "هەند  کەڕەتا مەرا   بزان  ئااخۆ کا  خزمەترااری کێایە؟" 
دیسااان دوگاامەی خااوارەوەی داگیرساااندەوە. "رێماای وا دێاا . باشااە 

 پێویستت بە هیچ شتێ  نییە لەگەڵ خۆم بۆت بێن ؟"
 زگاربوون لە چەوساندنەوە.""گەورەما تەنیا ڕ -
"ڕیماایا خااۆت لەوە تێگەیشااتووی کە تەنیااا پارچەگۆشااتی بە بیاابەر  -

 تاکە هۆکاری هێشتنەوەی تۆیە الی من."
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 گەورەما هەر ئەوەم پ  دەڵێیا هەر ئەوەیە کە پێ  دەڵێی." -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦١بەندی 
 

 .شازادە سۆفی
ەواناای لەگەڵ دەنگاای داردەسااتەکانی تیبیناا  کە بە شەلەشااە  الی ئ

جێیێشااتا سااۆفی هەسااتی بە بۆشاااییەی یەی کاارد.  وەی ئەوەی 
ئااوڕێری لە النگادن  213شڕوشەکەت ب ا  لە هۆڵی سەمای باالێرەدا

دایەوە. ئەویاااااش ساااااەرێری باااااۆ بااااااداا هەروەی ئەوەی مێشاااااری 
 خوێندبێتەوە.

"نەخێاااارا سااااۆفیا" بە چاااارپەیەکەوە وای پێگااااوت و چاوەکانیشاااای  -
کاتەی پێت ڕاگەیانادما بااپیرەت لە  دووپاترردنەوەی لێدەباری. "لەو

دەسااتەی مریاادانی سااایۆن بااووە و لەو کاااتەش ئەو خوازیااار بااوو 
شتێ  سەبارەت بە خێزانەکەت پ  بڵا ا هەماان بیارۆکەم باۆ هااتا 
بەنم ئەمەیااان ئەسااتەمە. "النگاادن ئیسااتێری کااردا پاشااانا "سااانیێر 

 ناوێری مێرڤینڵیان نییە."
ەبااووا ئاااخۆ ئاسااوودەیە یااان سااۆفی لە هەسااتەکانی خااۆی دڵنیااا ن

ناااامرادە. پێشاااتر النگااادن  پرسااایاری نائاساااایی دەرباااارەی نااااوی 
باااوو.  214کییوکاااارانەی دایرااای لێررسااای باااوو. ناوەکەشااای شاااۆڤێل

                                                           
213

و ژوورە گەورەی تێدا بوون، چونکە پێشتر ئاماژەی پێکرا کە هۆڵێکی سەمای مەبەست هەر ئە  
 بالێ بوو، تیبینگ کردبوویە کتێبخانەی خۆی.

214
  chauvel 



389 

هەنووکە جێگەی خۆیەتی پرسیارەکە برر . "ئەدی شۆڤێل؟" سۆفی 
 بە وروژاویەکەوە وای پرسی.

ێدەکەم. من دەزان  دیسان النگدن سەری بۆ بادا. "داوای لێبوردنت ل
دەبوایە ئەمەیان وەنمی چەناد پرساێری تاۆی داباایەوە. بەنم تەنیاا 
دوو هێڵااای وەچەی ڕاساااتەوخۆ لە مێرۆڤینڵیاااانەوە مااااون. نااااوی 

هەر دوو . 215خانەوادەکانیشااااااایان پننتاااااااارد و ساااااااێینت کلێااااااارە
 ماڵباتەکەش شاردراونەتەوە و دەستەی مریدانیش پاراستویانن.

بەباا  دەنگاای  ناوەکااانی لە مێشااری خۆیاادا  و لەبەرخااۆیەوەسااۆفی 
هێنان و بردنا ئینڵا سەری بادا. ئاخر هیچ کەی لەنێو مالباتەکەیدا 
ناوی پالتارد و سێینت کلێری هەڵنەگرتبوو. ئیادی هێزێرای نادیااری 
ساااەیر ساااۆفی بۆخاااۆی ڕاکێشاااا. پەی بەوە باااردا ئێساااتا بە ەد ئەو 

بەنیااز باوو باۆی  وەختەی لە لۆڤەر بوو لەو ڕاساتیەی کە بااپیرەی
باادرکێن ا نزیاا  نەبااۆتەوە. سااۆفی خااۆزگەی دەخواساات هەرگیااز 
دوای نیااوەڕۆ باااپیرەی ناااوی خێاازانەکەی نەبردبااایە. ئاااخر ئەو بەم 
جاااۆرە  ەتمااااغەی کاااۆنە برینێرااای هەڵااادایەوەا ئێساااتاش لە جااااران 

. سۆفی سۆفیا ئەوان مردن. ئەوان ناگەڕێنەوەبەسفتۆسۆتر بووە. 
وە کە مناااداڵ باااوو ساااەری لەکۆشااای دەنااااو بیاااری لە دایرااای کاااردە

گااۆرانی بااۆ دەچااڕیا بیااری لە باااوکی دەکااردەوە کە لەسااەر شااانی 
دادەناا بیری لە داپیارە و بارا بچراۆلەکەی دەکاردەوە کە بەخاۆی و 
چاااوە کەساارەکانی بااۆی پێاادەکەنی. هەمااوو ئەو شااتانەی لێاادزران. 

 هەموو ئەوەی بۆشی مابۆوەا تەنیا باپیرەی بوو.
 .ەویش ڕۆیشت. من بەتەنیا ماومەتەوەهەنووکەا ئ

سۆفی خێڕا وەرسووڕایەوە الی تابۆی دوا خوانی شێوانی میسا و 
چاوی لە پرچە درێی و ساوورباوییەکەی مااری ماجادەلینا و چااوە 
ئارامگرتووەکااانی کاارد. لەو  لە ساایمای دەربڕیناای ژنەکەدا شااتێ  
هەبااووا شااتێ  سااەدای لەدەسااتدانی خۆشەویسااتێ  بااوو. سااۆفیش 

 ەیتوانی هەستی پ  برا.د
 "ڕۆبەرت؟" سۆفی بە نەرمییەوە بانگی کرد. -

 ئەویش چەند هەنگاوێری ل  نزی  کەوتەوە.
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"من دەزان ا )الی تیبین ( گوتی؛ بەردەوام چیرۆکی جامە پیرۆزەکە  -
لەدەوروخولمانەا بەنم خۆ ئەمشاەو باۆ یەکەم جاارم باوو گاوێ  لە 

 شتێری وا بب ."
ی ئەوی بچێاات و دەساات لە شااانی بااداا النگاادن وای تەماشاااکرد وە -

بەنم خۆی گرت و وای نەکرد. ئینڵا گوتی؛ "سۆفیا تۆ پێشتر لێرە 
گوێاات لە چیاارۆکەکە بااووە. هەمااوو کەسااێ  گااو  لاا  بااووە. تەنیااا 

 دەرکمان پێنەکردووە کە گوێمان لێی بووە."
 "من لەم  سەیەت تێناگەم." -
شااردراوەیی "چیرۆکای جاامەکە لە هەماوو شاوێنێ  هەیەا ئەمماا بە -

ماوەتەوە. کاتێریش کڵێسە فەرمانی  ەدەغەکردنای ئەوەی داا کە بە 
چاکی باسی ماری ماجدەلینا نەکار ا ئیادی چیارۆی و باایەخەکەی 
وای لێیات ڕێگای نیێنی بۆ بدۆزرێتەوە... لەڕێی کەناالی پاڵرشات و 

 دەربڕینی مەجازیانەا بە هێماسازی بۆی بچن."
 "بێگومان هونەر." -
اژەی بە تااااابلۆی دوا خااااوانی شااااێوانی میسااااای دا. النگاااادن ئاماااا -

"تەواومەیااارترین نمااوونە. هەنااد  لە هااونەری بەردەواماای ئەمااڕۆا 
ئەدەب و موزیریش بە نیێنی چیرۆکی ماری ماجدەلینا و میساامان 

 بۆ دەگێڕنەوە."
النگاادن بەخێاارای باساای کااار و بەرهەمەکااانی داڤینشاایا بااۆتیچیللیا 

رتۆر هۆگۆی بۆکردا هەر هەموویاان پوسینا بێرنینیا مۆزارت و ڤی
بە چرپەوە چیڕۆکی مێینە پیرۆزە دەرکراوەکە دەگێڕنەوە. ئەفساانە 
بەناوبانگەکاااانی وەی )ساااێر گاااواین( و ساااوارچاکی کەسااا ا شاااا 
)ئارساااەر( و  شاااۆخە نووساااتوەکەا هەموویاااان هێماااای جاااامەکەن. 

ناااۆتەردامی ڤیرتاااۆر هۆگاااۆ و پاااارچە ماااوزیری  216پشاااترووڕەکەی
یەکەی ماااۆزارت پاااڕن لە هێماااای  ماساااۆنێتی و  شمشااااڵە جاااادوو
 ڕازەکانی جامەکە.

"جارێاا   چاااوت بااخەرە سااەر جااامە پیاارۆزەکەا" النگاادن وا لەسااەر  -
 ساااەکەی ڕۆیشاااتا "ئینڵاااا دەبینااای کەوا لەهەماااوو الیەی هەیە. لە 
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تابلۆکانا موزی ا کتێبەکانا تەنانەت لە فیلمی کارتۆنا پارکەکاان و 
 سینەمای  میللیش."

اتیمێرە دەستیەکەی کە وێنەی میری ماوسای لەساەر باوو النگدن ک
بەرزکردەوە و دەربارەی )والت دیزنی( دواا کە چاۆن ژیاانی خاۆی 
بە شێوەیەکی جوان بۆ چیرۆکی جامەکە تەرخاان کاردووە و چاۆن 
دەیگەیەنێاتە وەچەکاانی داهااتووش. لەمااوەی ژیاانی خۆیاداا دیزناای 

هەردوو پیاااوەکە بە وەی "لیۆناااردۆی هاااوچەرخ" پەساان درا. ئاااخر 
چەنااادان نەوە لەپاااێش زەماااانی خۆیاااان کوتباااوون. ئەوان بااا  وێااانە 
هونەرمەناادی بەهاارەدار بااوونا ئەناادامی کااۆمەڵگەی نیێناای بااوونا 
ئەوەی زۆر ماااایەی تێبینااایش بااا  زۆر بەئااااینوئۆین باااوون. والااات 
دیزناای هەروەی لیۆناااردۆ حەزی لە پەیااامی شاااراوە و هێمااای نێااو 

باۆ هێماناساێری مەشاقرێرراوا بینینای فاایلمە کااری هاونەری دەکارد. 
بەراییەکانی دیزنیا وەی ئەوە وابوو برەوێاتە بان ڕنیێا  لە خەیااڵ 

 و شتی مەجازی.
زۆر لەو پەیااااامە حەشاااااردراوانەی دیزناااای پەیوەناااادییان بە دیاااانا 
ئەفساااانەی بترەرساااتی و چیرۆکگەلااای ساااەرکوترردنی خواوەنااادە 

کە دیزنای ساەر لەناو   مێینەکانەوە هەبوو. خۆ ئەوە شاشی نەبوو
چیرۆکەکااااانی سااااەندرێنا شااااۆخە خەوتااااووەکە و بەفااااری سااااری 
دەگێڕایەوەا هەر هەمووشیان پەیوەندییان بە زینادانیرردنی مێیانەی 
پیرۆزەوە هەبوو. هەروەها مرۆ پێویساتی بەوە نەباووا پاشاخانێری 
لە هێماساااازی دا هەبااا  تاااا لە چیرۆکااای بەفاااری ساااری تێبگااااا ئەو 

ئەوەی لە سااێوە ژاراوەیەکەی خااوارد لە شاارۆی شااازادەیەی دوای 
دەکەو ا ئەمەش خەیالێری ڕونو ئاشررای دەرکردنی حەوا باوو لە 
بەهەشااتی مەدەن. یاااخود چیرۆکاای شااۆخە نووسااتوەکەا شااازادە 
ئااااورۆراا کە کاااۆدی ناوەکەشااای واتاااای گاااوڵی دەگەیانااادا چاااۆن لە 

ە باااۆ  اااوونیی دارساااتانێردا لەپێنااااو پاراساااتنی گیانیااادا شااااردرایەو
ئەوەی لە چڕنووکی بەدی ئەهریمەن بەدوور بگیار ا خاۆ ئەمەیاان 

 هەر چیرۆکی جامەکەیە بەنم  بۆ مندانن.
وێڕای کاری کۆمرانیاای دیزنایا هێشاتا کاارامەیی و تاوخمی گرنا  
لەنێااو کارمەندەکانیاادا هەبااوو کە هااونەرەکەی خەڵاا  دڵخااۆش براااا 
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ن. النگادن هەرگیاز لەکاتێردا هێمای شاراوە لەبان بەرهەمەکانیادا هە
ئەو ڕۆژە لەبیر ناکاا کات  یەکا  لە خوێنادکارەکانی دی ڤای دیێرای 
هێنابوو تا فیلمی شێری دارستان نمایش براا ئینڵا کات  فایلمەکەی 
ڕاگرتا وێنەی شێرەکەی لە جووڵە سڕ کردا بینی شێوەی  وشەی 

SEX  سااێرس بە جااوانی دیااار بااووا وشااەکە لەو بەرد و زیااخەی
ەکە دیاربوو. هەرچەندە النگدن گومانی بۆ بەهارە سەر سەری شێر

تەوسئامێزەکەی هونەرمەندەکە دەچوو لەوەی شێوەی ڕۆشنگەری 
هێمای سێرسی بترەرستەکان ب ا ل  ئەوە فێرباوو کە لێتێگەیشاتنی 

پەریە دیزناای بااۆ هێماسااازیی بەکەم نەزاناا . لە ڕاسااتیدا چیرۆکاای 
کاااااانا پاااااڕ ییەڕۆحنمایشاااااێری ڕازاوەی هێماااااا بچراااااۆلەی دەریاااااا 

 وردەکاری بووا هیچیش پێناچ  شتەکە ڕاگوزەر و ڕێرەوتانە ب .
کاتێریش بۆ یەکەم جار النگدن فیلمی پەرییە بچرۆالنەکەی دەریاای 
بیناایا پاشااان کاتێاا  چاااوی بە تااابلۆ ژێرئاااوکەوتوەکەی )ئاریێاال( 
کەوتا لەسااەر سااامیان خااۆی پاا  نەگیااراا لەڕاسااتیدا تااابلۆکە هەر 

هەمی هونەرمەند )جۆرج دە التۆری( بوو بۆ تابلۆی سەدەی حەڤدە
ا -تااابلۆ ناااودارەکەی ماااری ماجاادەلینای دوورخااراوە –ماجاادەلینا 

ئیاادی ئەو فاایلمە نااۆهەد خااولەکیە پڕواپااڕ بااوو لە  دیمەناای هێمااای 
بااوێرا کە ئاماژەیااان بااۆ  ئیساایس. حەواا پیساایس خااودای مێناایەی 

دەکارد. نااوی ماسی و بە چەند پاتەش ئاماژەی بۆ ماریا ماجدەلینا 
پەریە بچرۆالنەکەی دەریاش )ئاریال( باووا کە پەیوەنادیێری پاتەوی 
بە مێینەی پیرۆز هەبووا لە کتێبی ئیسایاداش لەگەڵ شاارە پیارۆزە 
گەمارۆدراوەکەدا هاوواتابوو. هەڵابەتە پارچە ساوورباوەکەی پەریە 

 بچرۆالنەکەی دەریاش ڕاشراوانە شتێ  نەبوو ڕێرەوتانە ب .
تە ەی داردەستەکانی  تیبین  لە داننەکە باۆ هاۆڵەکە ئەوسا دەنگی 

نزیااا  دەکەوتەوەا هااااتنەوەی خێااارا باااوو. کااااتێریش خاااانەخوێرە  
 گەیشتەوە الیانا سیماکەی توندو گرژ بوو.

" ڕۆبەرتا باشتر وایە خۆت ڕوونرردنەوە بدەیا" بە ساردییەکەوە  -
 وای پێگوتن. "تۆ لەگەڵمدا ڕاستگۆ نەبووی."
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 ٦٢ی بەند
 

"الیا من دەستخەرۆ دراما" النگادن وای بە تیبینا  گاوت و هەوڵای  -
 .تۆ خۆت دەمناسی. من  کەی ناکوژمدا ئارامی براتەوە. 

لەرەی دەنگاای تیبینگاایش نەرم نەبااۆوە. "ڕۆبەرتا خواوڕاسااتانا تااۆ  -
لەسااەر تەلەفزیااۆن نیشااان درای. ئایااا دەتزاناای دەسااەنت بەدواتاادا 

 دەگەڕ ؟"
 "بەڵ ." -
تۆ متمانەی منت بە هە  زانی. مان حەپەسااوما چاۆن منات "کەواتە  -

گیاارۆدەی سااەرچڵێێ  کااردا بەوەی بێیااتە ئێاارە و باساای جااامەکەم 
 لەگەڵدا برەی و لە ماڵی مندا خۆت بشاریتەوە."

 "من هیچ کەس  نەکوشتووە." -
"ژای سانیێر کوژراوە و پۆلیسیش دەڵ  تۆ کوشاتووتە." تیبینا  بە  -

وا ئەوەناادە شااتی زۆری پێشاارەش  خەمباااری دیااار بااوو. "کەسااێری
 هونەر کردووە..."

"گەورەم؟" ئیاااااااادی پێشااااااااخزمەتەکە هاااااااااتە ژوورا لەبەر دەرکەی  -
کتێبخانەکە لە پشت تیبین  وەستا. "ئەر  ڕێگای چوونەدەرەوەیاان 

 نیشان بدەم؟"
"ڕێگااام باادە جااار ." تیبیناا  بە شەلەشااە  بەنێااو هااۆڵەکەدا هاااتا  -

ینڵا دەرگایەکی دیارە کە دەرگا شووشەیەکەی خستە سەر پشتا ئ
دەیڕوانییە سەر چیمەنەکە کردیەوە و پێیشی گوتن؛ "ترایە بڕۆنەوە 

 الی تڕومبێلەکەتانا و لێرە بڕۆن."
ساااۆفی لە شاااوێنی خاااۆی نەجاااوون. "ئاااێمە زانیاریماااان دەرباااارەی  -

 بەردەی بناغەوە هەیە. کلیلە بەردینەکەی مریدانی سایۆن."
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و بە تەوسیشااەوە پێیگااوتەوە؛ تیبیناا  بااۆ چەنااد ساااتێ  لێیااوە ڕامااا  -
 "فێڵێری نامرادانە. ڕۆبەرت دەزان  من چەندی لێگەڕاوم."

"سااۆفی ڕاسااتیت پێاادەڵ ا" النگاادن وا کەوتە نێااو  سااەکانەوە. "هەر  -
بۆیەشە بەم درەنگە شاەوە الی تاۆینا تاا لەباارەی بەردەکلایلەکەوە 

  سە برەین."
زەناا  بااۆ ئیاادی پێشااخزمەتەکە خااۆی تێیەڵقورتانااد. "دەڕۆن یاااخود  -

 کاربەدەستان لێبدەم."
 ")الی(ا" النگدن وای چرپاندا "ئێمە دەزانین شتەکە لەکوێیە." -

 هاوسەنگی تیبین  هەند  لەن  بوو.
ئینڵا ڕیمی پێشخزمەتەکە بە  وڕسایەکەوە بەنااو ژوورەکەدا هاات. 

 "دەی دەستبەج  ئێرە جێبێڵن! یاخود بە زۆرااااااااااا"
. "دەی بەسەر پێشخزمەتەکیدا شیڕاند"ڕیمی!" تیبین  سووڕایەوە و  -

 بۆ ساتێ  جێمان بێڵە."
چەنااگەی پێشاخزمەتەکە داکەوتەوە. "گەورەم؟ مان نااڕازی . ئەماانە  -

 کەسانی ااا"
 "من چارەی دەکەم." تیبین  ئاماژەی داننەکەی بۆ کرد. -

دوای ساااااتێ  لە بێاااادەنگێیكی سااااەرکێشا ڕیماااای سااااەری خااااۆی 
 چوو. شۆڕکرد و وەی سەگێری تۆڕی بۆی دەر

لەو شنە بایە ساردەی لە پەنڵەرە کراوەکان دەهاتە ژوورا تیبینا  
بایادایەوە الی ساۆفی و النگادنا هێشااتاش سایما دەرباڕەکەی سااەر 
دەموچاوی هەراسانانە بوو. "ئەمەیان دەکر  باشتر ب . باشە ئێوە 

 چی لەبارەی بەردەکلیلەکەوە دەزانن؟"
 

پە چڕەکااااااانی لە پشاااااات پەنااااااڵەرەکەا لە دەرەوە لەنێااااااو لقوپااااااۆ
داروبااااارەکەوەا سااااینی دەمااااانچەی بەدەسااااتەوە بااااوو؛ لەودیااااو 
شووشەی پەنڵەرەکەوە لێی دەڕوانین. ئاخر هەر خولەکێ  پێشاتر 
بووا ئەو بە دەوری ماڵەکەدا ساووڕایەوەا بینای النگادن و ژنەکە لە 
ژوورە گەورەکەی کتێبخاااااانەکە  ساااااەیان دەکااااارد. بەر لەوەی ئەو 

یاوێا  بە دوو داردەساتەوە هااتە ژوور لەشوێنی خۆیدا بڵاووڵ ا پ
و بەسەر النگدندا  ییاندی و دەرگەکەشی بۆ خستە سەر گاازەرای 
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ئینڵاا ژنەکە ئامااژەی پشت و داوای لە میوانەکان کردا باڕۆنەدەر. 
.  هاوار و دەنگیەڵبرێن بە بەردەکلیلەکە داا ئیدی هەموو شت گۆڕا

 پێوە درانەوە.بە چرپەکردن وەرگەڕا. پەنڵەرەکانیش بە خێرایی 
ئێسااااتاشا کاتێاااا  ئەو لە سااااایەکەدا هەڵاااادەبەزییەوەا سااااینی لە 

بەردەکلاایلەکە  لێاارە لەنێااو شووشااەی پەنااڵەرەکەوە نااواڕیە ژوور. 
 . ئاخر دەکرا سینی هەستی پ  برا.ئەم خانووەا لە شوێنێردایە

سینی هەر لە سایەکەدا ماایەوەا  والنڵێا  لە پەناڵەرەکە نزیرتار 
بوو گوێی لەوەی لەژوورەوە دەگاوتراا ببا . ئەو  کەوتەوەا پەرۆش

پێاانج خاااولەکی دیرەشاای دەرفەت پێااادان. خااۆ ئەگەر لەو مااااوەیەدا 
حەشارگەی بەردە کلیلەکە بەدەر نەخەنا ئەوا لێیاان دەچێاتە ژوور 

 و زۆریان لێدەکا شتەکەی پێبڵێن.
 

لەوێشا لە ژوری کتێبخانەکەداا النگادن دەیتاوانی هەسات بە مەراق 
 خانەخوێرەی برا. مانەوەی

"مامۆستای گەورە؟" تیبینا  کاۆخیا چاویشای لەساەر ساۆفی باوو.  -
 "ژای سانیێر؟"

سااۆفی سااەری بااۆ لە انااد و هێاادمە گرتنیشاای لەچاوەکااانی تیبیناا  
 بینی.

 "بەنم خۆ ناکر  تۆ بەم شتە بزانی!" -
 "ئاخر ژای سانیێر باپیرەم بوو؟" -

دەسااتەکانی تیبیناا  دالەنگاای و هەنگاوێاا  بااۆ پشااتەوە بەسااەر دار
کشایەوە و لە النگدنیشی ڕوانیا ئەویش لە شوێنی خۆیەوە سەری 
بۆ لە اند. تیبین  گەڕایەوە سەر سۆفی. "خاتوو نیهوا من  سەم باۆ 
نایە. خۆ ئەگەر ئەمە ڕاست ب ا ئەوا  بەڕاستی  بەداخ  بۆ کۆسات 
کەوتااان. مااان دەبااا  پێااای لێبناااێ ا لە لێرۆلێنەوەکەماااداا لیساااتێر  باااۆ 

اریس کااردووەا پێمااوایە بەرباایاری مریاادانی سااایۆنن. پیاوەکااانی پاا
ژای ساااانیێر لەگەڵ زۆری دیااارەش لەنێاااو لیساااتەکەدان. بەنم تاااۆ 
دەڵێی مامۆستای گەورە؟ ئەمەیان بۆ لێتێگەیشاتن  وڕساە." تیبینا  
بۆ خولەکێ  بێادەن  باووا پاشاان ساەری هەژاناد. "بەنم هێشاتاش 

ای گەورەی مریادانی  سەکە ب  واتایە. خۆ ئەگەر باپیرەت مامۆسات
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ساایۆن باووب  و هەر بەخۆیشای بەردەکلایلەکەی دروسات کردبا ا 
ئەوا هەرگیااااز بە تااااۆ ناااااڵ  تااااا بیاااادۆزیتەوە. ئاااااخر بەردەکلاااایلەکە 
نەخشەڕێگای گەنڵینەکەی دەستەی برایەتی مریدانی تێدایە. سا تۆ 
نەوەکەی بیاات یااان ناااا شایسااتەی وەرگرتناای ئەم جااۆرە زانیااارییە 

 نیت."
انیێر لەساەرەمەرگ داباوو کاات  زانیاارییەکەی ڕادەسات "مستەر س -

کاااارد." النگاااادن وا کەوتە  ساااااە و زیاااااتر گااااوتیا "بااااایاردەی ئەو 
 سنووردار بوو."

"ئاخر خۆ ئەو پێویستی بە بیاردە هەر نەباوو." تیبینا   مشاتومڕی  -
لەگەڵدا کارد. "خاۆ سا  سەرکاری)سانشاێلی( دیارە هەباوونا کە بە 

ش جاااوانییەکەی سیساااتمەکەیە. کاتێااا  نیێنییەکەیاااان دەزانااای. ئەمە
یەکێكیااااان بااااۆ پاااالەی مامۆسااااتای مەزن بەرز دەکاااارێتەوەا ئەوان 
ساااەرکارێری دیااارە دەستنیشاااان دەکەن و ڕازی بەردەکلیلەکەشااای 

 پێدەڵێن."
"پێموایە تۆ سەیری ساەرتاپای هەواڵەکەت نەکاردووە." ساۆفی وای  -

یە بە تیبیناا  گااوت. "سااەرباری باااپیرەما ئەمااڕۆ هەر ساا  پاریساای
ناودارەکەی دیرەش کوژراون. هەمووشیان بە هەمان شێواز لەنااو 

 براون. هەمووش واپێدەچی لێرۆڵینەوەیان لەگەڵدا کراب ."
 دەمی تیبین  بەش بوو. "تۆش پێت وایە ئەوان..." -
 "سەرکارەکان." النگدن وای وەنم دایەوە. -
"بەنم چۆن؟ ئاخر نەدەکرا بروژەکە بە ناسنامەی هەر چوار کەسە  -

سەرتۆپەکەی دەساتەی مریادانی ساایۆنی زانیبا ! دەی ساەیرم کەا 
مااان دەیاااان سااااڵە لێرۆڵینەوەیاااان لەساااەر دەکەما کەچااای نااااتوان  
تەنااااانەت ناااااوی یەی ئەناااادامی مریاااادەکانیش بە دروسااااتی بەرم. 
پێااادەچ  شاااتێ  هەبااا ا ماااایەی لێتێگەیشاااتن نەبااا ا کە هەر سااا  

و  لەیەی ساااەرکارەکە و مامۆساااا مەزنەکەشااایان ئاشاااررا باااووبن 
 ڕۆژیشدا کوژرا بن."

"من بەگومان  کە زانیارییەکان لە تاکە ڕۆژێردا کۆکرابنەوەا" سۆفی  -
وای بە تیبین  گوتەوە. "پێدەچ  لەسەردانەکان نەخشە باۆداڕێیراو 
بااااااا . ئەمەش تەکنیرێرااااااای بەکارهااااااااتووی کاااااااۆمەڵە تاوانباااااااارە 
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  ڕێرخراوەکانە. خۆ ئەگەر بەڕێاوبەرایەتی پۆلیسای دادوەری بایەو
بەسەر گرووپێری دیاریرراودا بداا دەبا  بە بێادەنگی و باۆ چەنادان 
مان   گوێیان بۆ هەڵبخا و سایەیان براا رۆڵگێاڕە ساەرەکیەکیانیان 
دەدۆزێااااااتەوەا ئینڵااااااا لەیەی ساااااااتەوەختدا بە سااااااەریان دادەدا. 
لەسەردانا بەب  سەرکردە مانەوەا دەبێتە مایەی ئەوەی گرووپەکە 

ردانی و زانییارییەکااااااانی دیرەیااااااان برەوێااااااتە بااااااارێری پاشاااااااگە
ئاشاااااررادەب . ئەگەری ئەوە هەیە یەکێااااا  پێشاااااتر بە هێاااااورەیی 
چاااودێری دەسااتەی مریاادانی کردباا ا ئینڵااا پەالماااری داباانا بەو 
 هیوایەی کەسە بەرپرسەکانیان شوێنی بەردەکلیلەکەیان پ  بڵێن."

دیاااربوو تیبیناا  باااوەڕی بە  سااەکان نەکردبااوو. "بەنم دەسااتەی  -
یەتااای هەرگیاااز  ساااەیان نەدەکااارد. ئااااخر ئەوان ساااوێندیان باااۆ برا

نیێنیرااارێزییەکە خااواردووە. تەنااانەت ئەگەر ڕووبەڕووی مەرگاایش 
 بررێنەوە."

"کتومااااتا" النگاااادن هاااااتە وەنما "واتە ئەگەر هەرگیااااز نیێنیااااایەکە  -
 نەدرکێندر  و ئەوانیش بروژرێن..."

ی تیبیااا  ساااەرەداوی  ساااەکەی وەرگااارتەوەا "ئەوساااا حەشاااارگە -
 بەردەکلیلەکە بۆ هەتاهەتایە ون دەب !"

 "لەگەڵیشیداا" تیبین  وا لەسەری ڕۆیشتا "شوێنی جامە پیرۆزەکە." -
بەم  سانەی النگدن دیاربوو جەستەی تیبین   وڕی دەباوو خاۆی 
لەسااەر  اچەکااان ڕانەدەگاارت. ئینڵااا بااۆ ئەوەی ساااتێری دیاارەش 

انیشاای بەرگە بگاار ا خااۆی بەسااەر کورساایێ  دادا و نیگااای چاوەک
 بڕیە سەر پەنڵەرەکە.

سۆفیش بەالیدا ڕۆیشتا بە دەنگە نەرمەکەی گوتی؛ "بەلێرادانەوەی  -
ئەو تەڵەزگەی باااپیرەم تێیرەوتبااووا پێاادەچ  بێئومێاادییەکەی تەواو 
وایلێرردباا  هەوڵ باادا نیێنیاایەکە بااداتە دەساات کەسااێری دەرەوەی 
باااازنەی دەساااتەی مردیااادانی برایەتااای ساااایۆن. کەساااێ  پێیواباااوو 

 گەی بڕوایەتی. کەسێ  سەر بە ماڵباتەکەی ب ."جێ
ڕەنگی تیبینا  بزڕکاا. "بەنم کەساێ  کە توانساتی پەالماارێری وای  -

تێدا هەبا ... ئەوەنادە زانیاریەشای دەرباارەی دەساتەی برایەتای باۆ 
دەرکەوتباا ..." تیبیناا  چاارکە سااات  بێاادەن  بااووا ترسااێری دیاارەی 
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رە دزەکااردنە هەر لێنیشاات. "هەر دەکاار  یەی هێااز هەباا . ئەم جااۆ
 دەب  لە الیەن دوژمنە  کۆنینەکەی مریدەکانەوە هاتب ."

 النگدنیش سەری هەڵبڕی. "کڵێساکە." -
"لەو زیاااتر کاا  هەیە؟ چەناادین سااەدەیە ڕۆمااا بە دوای جااامەکەدا  -

 دەگەڕ ."
بااپیرەمی  کڵێسااکەسۆفی هەند  بە گومان بوو. "ئێاوە پێتاان وایەا  -

 کوشتب ؟"
"ئەوە یەکەمڵااار نیاایە کڵێسااا بااۆ پاراسااتنی  تیبیناا  وەنماای دایەوە؛ -

خااۆی خەڵاا  برااوژ . ئەو بەڵگەنامااانەی یاااوەری جااامە پیاارۆکەنا 
تە ێااانەرەوەن و لەمێااای ساڵیشاااە کڵێسااااکە  بەدوایانااادا دەگەڕ  تاااا 

 لەناویان بەر ."
النگاااادن کێشااااەی لەگەڵ ئەرخاااااینبوونی تیبیناااا  هەبااااووا بەوەی 

یەن کڵێسااااااکەوە ڕاشاااااراوانە خەڵااااا  لەساااااەر بەڵگەنامەکاااااان لە ال
برااوژرێن. ئاااخر ئەوا بەو دواییااانە دیاادارێری لەگەڵ پاپااای نااو  و  
زۆر لە کاردینالەکااااان دا هەبااااووا باااااۆیە النگاااادن دەیزانااااای ئەوان 

بەبا  کەسانێری ڕۆحانین و هەرگیز  کاری تونادوتییی وا نااکەن.  
 . ڕەچاوکردنی مەترسیەکانیش

ایاا ئەگەری ئەوە دیاربوو ساۆفیش هەماان بیرکاردنەوەی هەباوو. "ئ -
نیااایە ئەنااادامەکانی دەساااتەی مریااادایەتی لەساااەر دەساااتی کەساااێری 
دەرەوەی کڵێساکە کاوژرا بان؟ کەساێ  نەیزانیبا  جاامە پیارۆزەکە 
چیشااە؟ خااۆ لە کۆتایشااداا جااامەکەی میساااا ماارخ لە گەنڵیاانەیەی 
خۆش دەکا . هەڵبەتە ڕاوچیانی گەنڵینەش خەڵریان لەسەر شتێری 

 کەمتر لەوە کوشتووە."
"لەتا یرردنەوەی خۆمدا بۆم دەرکەوتووەا" تیبین  وا کەوتەوە سەر  -

 ساااااااەا خەڵااااااا  هەیە ئەوەنااااااادە دوور دەڕواا دەترسااااااا  لەوەی 
خواستەکەی بەدەست بێن . من وا هەست دەکەما ناامرادی لەپشات 

 پەالماردنی دەستەی مریدانەوە ب ."
. باشااااە 217")الی(ا" ڕۆبەرتاااایش وای پێگااااوتەوەا "بەڵگەوبەناااادەکەت -

ی پیاااوانی کڵێسااای کاسااۆلیری دەیااانەو  ئەناادامانی دەسااتەی بااۆچ
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مریدانی سایۆن بە مەبەستی لەناوبردنی  بەڵگەنامەگەڵێرادا براوژنا 
 کە بڕوایان وایە هەرچۆنێ  ب  ئەو بەڵگەنامانە ساختەن؟

تیبین  لە  ا ای پێرەنینای دا. "ڕۆبەرتا باورجە ماجەکاانی هارڤاارد  -
یاااااوە ئاینییەکااااانی ڕۆمااااا بە تۆیااااان نەرمونیااااان کااااردووە. بەڵاااا  پ

بڕوایەکااااای پاااااتەو ساااااەرفرازنا هەر لەبەر ئەوەشاااااەا بڕواکەیاااااان 
ساااااەرباری هەر ڕەشاااااەبایەکی وەی بەڵگەناااااامە ناوبراوەکاااااانیشا 
بەرگەگاااارن. بەنم چاااای لەبااااارەی  بااااا ی جییااااانەوە دەڵێاااای. چاااای 
دەربارەی ئەوانەوە دەڵێی کە خاوەن بڕوایەکای پاتەو و ڕەهاا ناین؟ 

ەوە دەڵێای کە ساەیری دڕنادایەتی دنیاا دەکەن و چی لەبارەی ئەوان
دەپرسن ئەر  خواوەند ئەمڕۆ لە کوێیە؟ ئەوانەی سەیری گۆبەندە 
شەرمیێنەکانی کڵێسا دەکەن و دەپرسنا ئاخر ئەوانە کاێن نمایشای 
ئەوە دەکەن گوایە ڕاستی دەمی  میساا دەڵاێنا کەچای  ەشاەکانیان 

تاارین؟" تیبینا  ئیساتێری تا بناگوێیان لەگەڵ مندانندا نو می بەدڕەف
بۆکردا ئینڵا تێیەڵچۆوەا "باشە ڕۆبەرتا چای بەساەر ئەوانەدا د ا 
ئەگەر بەڵگەیەکااای زانساااتی باااڕواهێنەر ساااەرئاو کەوت بەوەی ئەو 
شە ڵە چیرۆکەی ئەوان بۆ میساا هەڵیاان بەساتووەا دروسات نیایەا 
واتە ئەو مەزنە چیااارۆکە کە تاااا ئێساااتا گێاااڕدراوەتەوەا مەزنتااارین 

 ی هەڵبەستراو بووە؟"چیڕۆک
 النگدن وەنمی نەدایەوە.

"ماان پێاات دەڵااێ ا ئەگەر بەڵگەنامەکااان دەرباارەونا چاای ڕوو دەدا."  -
تیبیناااا  وای پێگااااوتن. "ئەوسااااا ڤاتیرااااان ڕووبەڕووی تەنگاااایەیەی 

 دەبێتەوە کە لەو دوو هەزار ساڵەیدا تووشی نەهاتووە."
خاۆ ئەگەر دوای ساتێری درێیی بێدەنگیا سۆفی هاتە  ساە. "بەنم  -

کڵێسااا لە پەالماااردانەکە بەرپرساایار باا ا باشااە بااۆچی ئەوان ئێسااتا 
دوای ئەو هەمااوو ساااننە دەساات دەکەنەوە؟ خااۆ دەسااتەی مریاادان 
بەڵگەنامەکانی سانگریلی شاردۆتەوە. هیچ نیشانەیەکی هەڕەشەیان 

 بەرامبەر کڵێسا نەنواندووە."
کااارد.  تیبینااا  ئااااهێری ساااامناکی هەڵرێشاااا و ڕووشااای لە النگااادن -

"ڕۆبەرتا مااان وایااادادەنێ  تاااۆ لەگەڵ دوا بەرپرسااایارێتی دەساااتەی 
 مریدانی برایەتی سایۆن ئاشنای؟"
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النگاادن کااات  بیااری لێرااردەوەا هەسااتی بە هەناسااەڕاگیران کاارد و  -
 گوتی؛ "بەڵ  دەزان ."

"خاااااتوو نیهااااوا" تیبیناااا  بااااوو وای گااااوتا "کڵێساااااکە و دەسااااتەی  -
هەیە. شاتەکەش  218ی لەبنیانمریدایەتی دەمێ  ساڵە لێرتێگەیشتنێر

ئەوەیەا کڵێسااااااااکە پەالماریاااااااان ناااااااادا و مریااااااادەکانیش دەبااااااا  
بەڵگەنامەکانی سانگریل بە پەنیانی بیێڵنەوە." تیبین  ئیستێری کاردا 
پاشااااانا "هەرچەناااادە بەشااااێ  لە مێاااایووی مریاااادایەتی هەمیشااااە 
نەخشااەیەکی بااۆ پەردەهەڵاادانەوە لەسااەر نیێنیاایەکە تێاادا بااووە. بە 

نوساتی دیاریرراوی مێیووینی خۆیا دەستەی برایەتای گەیشتنی ئا
نەخشااااااەی بێاااااادەنگی شااااااراندن دادەڕێاااااای  و بەئاشاااااارراکردنی 
بەڵگەنامەکان و ڕاگەیاندنی چیرۆکی ڕاستە ینەکەی میسای مەسیا  

 جاڕی سەرکەوتن دەدا."
سۆفی بە بێدەنگی لە تیبین  ڕامابوو. لەکۆتاییشدا ئەویش دانیشات.  -

 ەکەی هاتووە؟ کڵێساکەش بەمە دەزان ؟""ئینڵا تۆ پێتوایە کات
"مەزناادەکردنێ ."تیبین  وای وەنم دایەوە. "لاا  بێگومااان دنەدانێاا   -

 هەبووە کە کڵێساکە بەرلەوەی کارلەکار بتراز ا هێرشێری وا برا."
النگااادن هەساااتی بە ناڕەحەتیێااا  دەکااارد بەوەی تیبینااا  بااااش باااۆ  -

ە تااوانیبێتی پەردە شااتەکان دەڕوا. "ئایااا پێتااوایەا کڵێساااکە بە کااردەو
 لەسەر ڕۆژە  ورمیشرراوەکەی دەستەی مریدان هەڵبداتەوە؟"

"بااااۆچی ناااااا خااااۆ ئەگەر وا دابنێااااین کڵێسااااا تااااوانیبێتی ناساااانامەی  -
ئەندامانی دەستەی مریدایەتی بادۆزێتەوەا دەکار  نەخشەکانیشایان 
بزاناااا . خااااۆ ئەگەر کتوماااات ڕۆژە تەواوەکەشاااای نەزانیباااا ا ئەوا 

 ردب ."خورافیات کاری خۆی ک
 سۆفی لێیررسیا "خورافیات؟" -
"خورافیااات بە دەساااتەواژەی پێشااابینی کااردنا" تیبینااا  وا وەنمااای  -

دایەوە. "ئاااێمە ئێساااتا لەساااەر لاااووترەی گەورەتااارین گۆڕانرااااری 
وەسااااااااااتاوین. زۆر ناااااااااااب  هەزارە تێرەڕیااااااااااوەا بەهااااااااااۆی ئەو 
بەسااەرچوونەش دوو هەزار ساااڵی فەلەکاای کەلااووی نەهەناا ا کە 

میسایە تێرەڕی. ئیدی هێماناساانی فەلەکناای   هەر خۆیشی هێمای
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پێت دەڵێنا هەوادارنی نموونەی نەهەن  لەو بڕوایەدانا پیااو دەبا  
لەالیەن هیزێری بانوە پێای بگاوتر  ئەوەی لەساەریەتی بیرااا دەناا 
بە خااۆی توانااای بیرکااردنەوەی لەخااۆی نیاایە. ئەوکاااتا سااەردەمی 

ێماااان نااااوەتە زێڕینااای جۆشوخرۆشااای ئاااایین باااوو. هەناااووکەشا پ
ئەو باڕوادارانە دەڵاێنا پیااو  -هەڵگری ئاو–زەمەنی کەلووی سەتڵ 

ڕاستی فێر دەب  و توانساتی ئەوەشای هەیە بیار لە خاۆی برااتەوە. 
وەرچەرخاااانە ئاااایۆلۆژیرەکە زۆر  ەبەیەا ئەمااایش ئێساااتا خەریرااای 

 ڕوودانە."
النگاادن هەسااتی بە هەڵلەرزینێاا  کاارد. ئاااخر پێشاابینی فەلەکناساای 

ایەی سەرنڵڕاکێشانی ئەو نەبووەا یاخود هایچ کاات شاتی هەگیز م
لەسەر هەڵنەساەنگاندوەا بەنم دەشایزانی زۆر لە پیااوانی کڵێسااکە 
بە موشتا ییەوە پێیەوە هەڵوەدان. "کڵێسااکە بە زەمەنە گاوازراوەکە 

 دەڵ  کۆتایی زەمان)ڕۆژەکان(."
 سۆفی بە گومانەوە سەیری کرد. "وەی کۆتایی جییان؟  یامەت؟"

"نەخێاار." النگاادن وا وەنماای دایەوە."لێاارەدا بەدڕامااانێری هاااوبەش  -
هەیە. زۆر لە دیینەکان باسی کۆتایی زەمان  دەکەن. ئەمەش ئاماژە 
نییە بە کۆتایییاتنی جییاانا بەڵراو  کۆتایییااتنی ئەو ڕۆژگاارەیە کە 
تێیداینا ڕۆژگاری کەلووی نەهەنا ا لەو کااتەوە دەسات پێادەکا کە 

ایاا  بااووەا دوو هەزار ساااڵی پڕخرۆشاای کێشااا و میسااای تێاادا لەد
ئێسااااتاش کۆتااااایی بە هەزارەکە هاااااتووە. هەنااااووکە ئااااێمە پێمااااان 

 ناوەتەوە ڕۆژگاری کەلووی سەتڵا کۆتایی زەمان  گەیشتووە."
"زۆر لە مێیووناساااانی جاااامەکەا" تیبینااا  ئەمەی باااۆ زیااااد کاااردا  -

یۆن "بڕوایااان وایەا ئەگەر هەر بە ڕاسااتی دەسااتەی مریاادایەتی سااا
نەخشەی پەردەالنادانیان لەسەر ئەم ڕاستییە هەب ا ئەوا ئەم ساتە 
ڕۆژگااااارە بااااۆ ئەوان خاااااڵێری وەرچەرخااااانی مێاااایوویینە. زۆر لە 
ئەکادیمیسااتانی مریاادایەتی بە منیشااەوەا وامااان پێشاابنی کردبااووا 
پەردەهەڵااادانەوە لەساااەر نیێنیااایەکە ڕێااا  لەگەڵ هەزارەکەدا بااا . 

بە دانناااان بەوەی ڕۆژمێاااری ڕۆماااانی ڕاشاااراوانەش وا نەکەوتەوە. 
تەواو لەگەڵ نیشااااانە فەلەکناسااااییەکان نااااایەتەوەا کەواتە هەنااااد  
ناااوچەی خۆڵەمێشاای لە پێشاابینیرردنەکەدا هەبااوو. سااا هەرچەناادە 



402 

کڵێساااکە  ئێسااتا بزاناا  کەوا ڕۆژە  وڕمیشاارراوەکە نزیاا  بااۆتەوەا 
یااااخود ئەوان هەر بەمەزەنااادەی شاااررزەیی پێشااابینی  فەلەکناسااای 

وونبنەوەا من ئەمە نازان . هەرچۆنێ  ب ا ئەمە شتێری نااگرنگە. ج
هەریەی لە ساااااایناریۆکان ئەوە ڕوون دەکەنەوەا کە ئەم ڕەفتااااااارە 
دەکااااار  دنەدەرەی دەستوەشااااااندنە خۆپارێزیەکەیاااااان بااااا  دژی 
دەستەی مریادانی ساایۆن." تیبینا  برۆکاانی تێا  ناا. "ئیادی باڕوام 

ەکە باااااادۆزێتەوەا ئەوا پێاااااابرەنا ئەگەر کڵێساااااااکە جااااااامە پیاااااارۆز
دەیفەوتێن . هەروەها بەڵگەنامەکان و پاشاماوە ئێسروپروسارەکانی 
ماریا ماجدەلیناش بە هەمان دەرد دەبا." چااوە کەسارەکانی تیبینا  
 ااااااوڕی و شااااااەکەت ببااااااوون. "ئااااااازیزانا ئەوسااااااا بە نەمااااااانی  
بەڵگەنامەکاانی ساانگریلا هەماوو بەڵااگەیەی لەدەسات دەچا . ئیاادی 

ۆژگاااارە ئااااڵتوونییەکەی دەبااااتەوە و مێااایووش کڵێسااااکە شاااەڕی ڕ
 دەنووسێتەوە. ئینڵا رابردوو بۆ هەتاهەتایە دەسڕێتەوە."

سۆفی بە هێواشی کلیلە خاچدارییەکەی لەبەرکی دەرهێنااو نیشاانی 
 تیبینگی دا.

تیبینگیش کلیلەکەی لێوەرگرت لێیڕوانی. "ئاای خاودایەا ئەمە ماۆری  -
 ەست کەوت؟"دەستەی مریدایەتیە. لەکو  ئەمەت بەد

 "ئەمشەو باپیرەم بەرلەوەی بمر ا دایە من." -
 تیبین  پەنڵەکانی لە کلیلەکە خشاند. "کلیلی کڵێسایەی؟" -
سااۆفیش هەناسااەیەکی  ااووڵی هەڵرێشااا. "ئەم کلاایلە بااۆ کااردنەوەی   -

  فڵی بەردەکلیلەکەیە."
سەری تیبینا  بەرز باووەوەا سایمای دەموچااوی های ئەوە نەباوو  -

مە!" باشاە چ کڵێساایەی هەیە مان ونا  کردبا ؟ بڕوای پێبرا. "ئەستە
 من هەموو کڵێسایەکی فەرەنسا گەڕاوم!"

"ئەمە کلیلاای کڵێسااا نیاایەا" سااۆفی وای پێگااوت. "ئەمە کلیلاای بااانری  -
 سوسرایی بۆ کەلوپەلی ڕاسراردەیە."

 "خەریربوو زەو ی تیبین  دەپووکایەوە. "بەردەکلیل لە بانرێ ؟" -
 واهاتە وەنم."گەنڵینە ژێرزەمینێ ا" النگدن  -
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"گەنڵیااانە ژێرزەمینێرااای بانااا ؟" تیبینااا  بە تونااادی ساااەری خاااۆی  -
هەژاند. "ئەمەیان هەر ئەستەم ئەستەمە. بەردەکلیەکە وا دادەنادر ا 

 کە لەبن هێمای گوڵەڕەزەکەدا شاردرابێتەوە."
"هەر واشە." النگدن وای پێگوتەوە. شتەکە لەنێو سندوو ێری دارین  -

 پەلری لەسەر هەڵرەندراوە." داندرابوو کە گوڵێری پێنج
وەی ئەوەی هەورەتریشقە لە تیبینگی داب . "ئێاوە بەردەکلیلەکەتاان  -

 بینیوە؟"
 سۆفی سەری بۆ لە اند. "ئێمە سەردانی بانرەکەمان کرد." -

تیبینااا  لەوان نزیااا  باااووەوەا چاوەکانیشااای ترسااایان لێااادەباری. 
ە "دۆساااتەکان ا ئاااێمە دەبااا  شاااتێ  برەیااان. ئااااخر بەردەکلااایلەکە ل

مەترساایدایە! ئەرکمااان ئەوەیەا بیرااارێزین. چاای دەباا  ئەگەر کلیلاای 
دیرەشی هەبن؟ هەڵبەتە بروژەکاان لە ساەرکارەکانیان دزیاوە؟ خاۆ 

 ئەگەر کڵێساکە وەکو ئێوە دەستی بە بانرەکە ڕابگا اااااااا"
"ئەوسااااا ئەوان دواکەوتااااوونا" سااااۆفی بااااوو وای پێگااااوت. "ئااااێمە  -

 بەردەکلیلەکەمان گواستۆتەوە."
 "چی! ئێوە بەردەکلیلەکەتان لە حەشارگەی خۆی دەرهێناوە؟" -
"نااااایگەران مەبەا" النگااااادن  پێااااای گاااااوت. "بەردەکلااااایلەکە بەباشااااای  -

 شاردراوەتەوە."
 "هیوام وایەا ب  ئەندازە بە باشی شاردرابێتەوە!" -
"لەڕاسااااتیداا" النگاااادن وای پێگااااوت و نەشاااایدەتوانی پێرەنیاااانەکەی  -

 چینە تۆزەی ژێر  ەنەفەکەت."بشارێتەوە. "ئەمەیان بەندە بەو 
 

شااااااەوبا لەدەرەوەی شاااااااتو ڤیلیاااااا  هەڵاااااای کردبااااااووا دامەناااااای 
مەباشاااااۆڕەکەی ساااااینی لە نزیااااا  پەناااااڵەرەکە دەشاااااەکایەوە. 
هەرچەندە نەیدەتوانی زۆر گوێبیستی دەمەتە ێیەکەی ناو ژوورەکە 
ب ا بەنم وشەی بەردەکلیل بەنێو جامەکەدا چەند جارێ  بەرگوێی 

 کەوت.
 .نێو ژوور دایەشتەکە لە 

بااڕۆ وشااەکانی مامۆسااتاکە بە دروسااتی لە گوێیاادا دەزرینگااانەوە. 
 .کۆشری شاتو ڤیلی . بەردە کلیلەکە بێنە. کەسیش ئازار مەدە
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ئێستاش النگدن و ئەوانی دیرەا لەپڕێرەوە چاوونە ژوورێرای دیارەا 
گڵااۆپی کتێبخانەکەیااان کوژاناادەەوە ڕۆیشااتن. سااینی بە هەسااتێ  

گێااا  بااا  و نێچیااارەکەی ڕاو بنااا ا بەنێاااو دەرگە وەی ئەوەی پڵین
جاماادارە کااراوەکەدا دزەی کااردە نێااو ژوورەکە. ئاااخر دەرگەکااان 
دانەخراباااااوونا خاااااۆی خزانااااادە نێاااااو ژوورەکە و بە بێااااادەنگیش 
دەرگەکەی لە دوای خااااااۆی پێااااااوە دایەوە. دەیتااااااوانی گااااااوێی لە 
بردەبااااردی دەنگەکەیااااان باااای کە لە ژوورەکەی دیاااارەوە دەهااااات. 

مااانچەکەی لە بەر پشاات دەرهێناااا ئەمااانەتی دا و بەرەو سااینی دە
 داننەکە شۆڕ بۆوە.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٣بەندی 
 

ماانزم کااۆلل  بە تەنیااا لە دەروازەی دەرەوەی کۆشاا  و ماااڵەکەی 
تیبیناا  وەسااتابووا سااەیری  کوشاا  و تەالرە گەورەکەی دەکاارد. 

. کاۆلل  ساەیری ئەو دابڕاو. تاری . شاوێنێری بااش باۆ شااردنەوە
ەشت نۆ پۆلیساەی لەگەڵیادابوو کاردا کە بەدرێیایای شاوورەکەوە ه

بە سازوئامادەیی وەستابوون. ئەوان لەسەرو بەنادی ئەوەدا باوون 
لە ماااوەیەکی کەمتاار لە چەنااد خولەکێاا ا دەوروخااولی کۆشاارەکە 
بدەن و بۆ هەر فەرماانێری دیارە لەساەر پا  باوون. دیاار باوو گەر 



405 

ر باانا النگادن حەشاارگەیەکی هاتبا و پیاوەکانی کۆلل  دەست بەکا
 نموونەیی هەڵنەبیاردبوو. 

کااااۆلل  لەبەر ئەوەدا بااااوو زەناااا  بااااۆ  فاشاااا  لێباااادا کە زەنگاااای 
تەلەفۆکەی هات. دەنگی فاش  دیاربوو  وەی کۆلل  باۆی چووباوو 
بە دوا گۆڕانرارییەکااانی ڕەوشااەکە خۆشااحاڵ نەبااوو. "باشااە بااۆچی 

 ەتەوە؟"کەی لە دوا شوێنی النگدنی ئاگادار نەکردووم
 "ئاخر تۆ خەریری تەلەفۆنرردن بووی و ااااا" -
 "منزم کۆلل ا باشە ئێستا ئێوە ڕێ  لە کوێن؟" -
کاااااۆللێش زانیارییەکاااااانی پێااااادان. "لە موڵرومااااااڵەکەی کاااااابرایەکی  -

بەریتاااانین بە نااااوی تیبینااا . النگااادن مەودایەکااای زۆری بڕیاااوە تاااا 
شاارارێزی گەیشااتۆتە ئێاارەا تڕومبێلیشاای لێاارە لە نێااو بااازنەی ئاسای

کۆشرەکەدا ڕاگرتووەا هیچ ئاماژەیەکی واش نییەا کە بە زۆر خۆی 
گەیاندبێتە ئێرەا بۆیە دەرفەتی ئەوە زۆرە کە  لەگەڵ خانەخوێرەیدا 

 ئاشنا ب ."
"باشەا وا منیش هات ."  تا دێا  هایچ جاووڵەیەی مەکە. "مان بەخاۆم  -

 چارەی دەکەم."
ت خاولەی لێارەوە کۆلل  دەمای لێابەش باوو. "بەنم کااپتنا تاۆ بیسا -

دووری! دەبااا  ئاااێمە دەساااتوبرد برەیااان. مااان دەوروخاااول  گرتاااوە. 
لەگەڵ هەشاات پیاااوی خۆمااان دام. چااوار کەساایان تفەنگییااان پێاایەا 

 ئەوانی دیرەش دەمانچە."
 "چاوەڕێ  برە." -
"کاااپتنا باشااە چاای دەڵێاای گەر النگاادن  لێاارە کەسااێری بە بااارمتە  -

بە پێیاان باڕوا و بااۆی  گرتبا ؟ چای دەڵێا  ئەگەر ئاێمە ببینا  ئینڵاا
دەرچ ؟ پێویستە ئاێمە دەمودەسات بڵاووڵێین! پیاوەکاان  لەوپەڕی 

 حاڵەتی ئامادەباشیدان."
"ماانزم کااۆلل ا تااۆ لەسااەرتە تااا دەگەمە ئەو  چاااوەڕ  باارەی و  -

 نەشڵوڵێی. ئەمەش فەرمانە." ئیدی فاش  تەلەفۆنەکەی داخستەوە.
باشاااە تەوە. کاااۆلل  بە حەپەسااااوییەوە تەلەفاااۆنەکەی خاااۆی هەڵگااار

کااااۆلل  وەنمەکەی زاناااای.  بااااۆچی وام لێاااادەکا چاااااوەڕ  باااارەم؟
هەرچەندە فاش  بە دڵخەبەردانەکەی ناسراو بووا لا  بە مڵێازیش 
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فاشااااااا  دەیەو   لە باااااااوو باااااااۆ شاااااااانازی بەخاااااااۆوە کاااااااردن. 
. دوای ئەوەی وێنەی یارۆ دەستگیرکردنەکەدا دەستی خۆی تێدا ب 
ردۆتەوەا فاشا  دەیەو  بە ئەمریراییەکەی لە تەلەفزیۆنەکان باڵوکا

هەمااااان ئەناااادازە خااااۆی لەسااااەر شاشااااەکان لەکاااااتی گاااارتنەکەدا 
دەربرەو . کۆلل  دەبوایە ئەو  بخاتە بن چاوانی تا بەرپرساەکەی 

 دەگەیشت.
کات  کۆلل  لەو  وەستا بووا ڕوونراردنەوەی دووهەمای بە تیایی 

بەساااەردادان و  219بە مێشاااردا هااااتا کە باااووە ماااایە وەخرانااادنی
. لە چەناد باارێری کەماداا جڵەوکردنی زیاانکردنی النگدن. دەستگیر

دوودڵااای باااۆ دەساااتگیرکردنی تاوانبااااران لەو کااااتەدا د ا کە تەواو 
ئەرخااااااااین نەبااااااای لەوەی  گوماااااااانلێرراوەکە بەتەواوی بااااااارەری 

تااۆبڵێی لە بیاارۆکەی دووهەماای فاشااێدا النگاادن پیاااوە تاااوانەکەیە. 
نای النگادن هەماوو ؟ ئااخر خاۆ ئەمشاەو فاشا  باۆ گرتڕاستەکە ب 

ساااانوورێری تێرەڕاناااادا تیماااای گەڕۆگا ئینتەرپااااۆ  و هەنااااووکەش 
شاشەی تەلەفزیۆنەکانا هەموی تێگەیاندن. تەنانەت کەساێری وەی 
بیاازو فاشااێش لەباان باااری بەرپرساایارێتی دەرناااچ ا گەر بە هەڵە 
ڕووخساری کەسێری ناوداری ئەمریرایی بخاتە سەر تەلەفزیاۆن و 

. خاااااۆ ئەگەر فاشااااا  لەوە گەیشاااااتب ا کە بە براااااوژی لە ەڵەم بااااادا
ساااەرچیخ چاااووەا ئەوە تەواو دەرباااڕی ئەوەیە کە بە کاااۆلل  بڵااا  
جار  لە شوێنی خاۆت مەجاووڵ . دوا شات فاشا  بایەو  ئەوەیەا 
کاۆلل  و پیاوەکااانی بەسااەر موڵكومااڵی تااایبەتی کااابرایەکی بێااوەیی 

 بەریتانی دابدا و لەژێر لوولەی تفەنگدا النگدن دەستگیر برا.
لەوەش زیااااترا کاااۆلل  پەی بەوە باااردا ئەگەر النگااادن بااا  تااااوان 
بااووب ا ئەوا یەکاا  لە دۆزە سااەیرە دژبەرەکااان ڕوون دەکاااتەوە: 
باشاااە باااۆچی ساااۆفی نیهاااوا کە بااااپیرەی باااۆتە  ورباااانیا یاااارمەتی 
بروژەکە دەدا تا ڕا برا؟ مەگەر ساۆفی لەوە دڵنیاا با  کە تاۆمەتەکە 

وو گریمااااانەکە بااااۆتەوە تااااا ناااااڕەوایە. فاشااااێش ڕووبەڕووی هەماااا
ڕەفتاری سەیروسەمەرەی سۆفی ڕوون براتەوە؛ ئاخر خاۆ ساۆفی 
تاکە میراتگارەوەی ساانیێرەا تاۆبڵێی خۆشەویساتەکەی کە ڕۆبەرت 
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 وەخراندن: دواخستن.  
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النگدنە  ەنامەتی پێیێناب ا تا باپیرەی باۆ براوژیا ئیادی پارەکەیاان 
ی بۆ بمێنێتەوە. کاتێریش سانیێر گومانەکەی بۆ پەیدا بووەا پەیاامێر

. کااۆلل  پاایا ئااێس ڕۆبەرت النگاادن باادۆزەوەباۆ پااۆلیس جێیااێاڵوەا 
بەباشی لەوە خاترجەم بووا شتێری دیرە  لێارە لە گۆڕێادایە. ئااخر 
کەساااایەتی ساااۆفی نیهاااو زۆر لەوە دوورەا دەساااتی خاااۆی تێرەڵااای 

 شتێری وا پیس و پۆخڵ برا.
"مااااانزم؟" یەکااااا  لە پۆلیساااااەکان بەغااااااردان هااااااتە الی کاااااۆلل .  -

 رمان دۆزیەوە.""تڕومبێلێ
کااااااااۆللێیش بەدوای پۆلیسااااااااەکەدا چااااااااووا پەنڵااااااااا گەز لەوالی 
دەروازەکەوەا پۆلیساەکە ئامااژەی بە ڕێگاای بەرامبەریاان دا. لەو  
تڕومبێلێ  لەنێو داروباردا ڕاگیراوەا کەمێ  دیاار دەکاراا ئااودیێری 
ڕەش بااوو. تااابلۆیەکی بەکرێاادانی لەسااەر بااوو. کااۆلل  دەسااتێری لە 

 تڕومبێلەکە  گەرمایی ماوەا بەڵرە هەر گەرمە.بۆنیتەکە داا 
"هەردەب  ئەمەا ئەوە ڕوون براتەوە کە النگدن چۆن هااتۆتە ئێارەا"  -

کااااۆلل  وای بە پۆلیسااااەکە گااااوت. "دەی تەلەفااااۆن بااااۆ کۆمرانیااااای 
 بەکرێدانەکە برە. بزانە ئاخۆ شتەکە دزراوە."

 "بەڵ ا گەورەم." -
بچێاااتە الی ئەو  پۆلیساااێری دیااارە ئامااااژەی باااۆ کاااۆلل  کااارد بەڵراااو

سااااەیری شااااوورەکە برااااا. "ماااانزما سااااەیری ئەمە باااارە." ئینڵااااا 
دووربینێرااااااای شاااااااەوانەی دایە کاااااااۆلل . " اااااااۆپەنە داری نزیااااااا  

 گردۆڵرەکەی الی دەروازە."
کاااۆللێیش بە دووربیااانەکە ساااێرەی لەو  گااارت و هەنااادێ  چااااوی 
دووربیااانەکەی ساااووڕاند و ڕاساااتی کاااردەوە. ئینڵاااا بە هێواشااایا 

باوی هاااااتە بەردەم چاااااوی دووربیاااانەکە. ئەو شااااێوەیەکی کەساااار
دەروازە پێچاااوپێرەی  بەدی کااردا بە نەرماای لەگەڵیاادا ڕۆیشااتا تااا 
گەیشتە  الی گردۆڵرە و دەوەنە دارەکە. هەموو ئەوەی تاوانی بیراا 
هەر سااااەیرکردن بااااوو. لەو   لەباااان کەسااااراییەکەداا تڕومبێلێراااای 

لل  لەبەردەم زرێااادار ڕاگیااارا باااوو. تاااڕومبێلەکە لەوانە باااوو کە کاااۆ
بانری زیوریخ بۆ کەلاوپەلی ڕاساراردەیی ڕایگارت و دواتار ماۆڵەتی 
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پێدا بڕوا. نزای بۆ ئەوە کارد ئەمەیاان هەر ڕێرەوتێرای ڕاگاوزەرانە 
 ب ا بەنم دەشیزانیا کە ناکر  واب . 

 
"ڕاشااراوانە دیااارەا" پۆلیسااەکە بە کااۆللێی وا گااوتا "ئەمەیااان هەر  -

کە النگااادن و نیهاااۆی پااای لەنێاااو  هەماااان ئەو تاااڕومبێلە بااااربەرەیە
 بانرەکەدا گواستراونەتەوە."

کاااۆلل   ساااەی باااۆ نەهاااات. بیاااری لە شاااوفێری تاااڕومبێلە بااااربەرە 
زرێاادارەکە کااردەوەا کە لەبەر دەرگااای بانرەکاادا ڕایگاارت. بیااری لە 
کااااتیمێرە ڕۆلێرساااەکە کاااردەوە. بیاااری لە بێئاااۆ رەیی شاااوفێرەکە 

 .من بارەکەم نەپشرنی خۆکردەوە کە بە تەمای دەرچوون بوو. 
گومانا کۆلل  لەوە تێگەیشت کە یەکێ  لەنێاو باانرەکەدا ساەبارەت 
بە النگدن و سۆفی درۆی لەگەڵ پۆلیسی دادوەریدا کاردووە و بەم 

کاۆلل  مەراق ماا.  بەنم چاۆن؟ باۆچی؟جۆرە ئەوان ڕایاان کاردوە. 
تاااۆبڵێی ئەمە هۆکاااارەکە بااا  کە فاشااا  داوای لێراااردووەا تاااا ئەو 

هااایچ نەکاااا. لەوانەیە فاشااا  پەی بەوە بردبااا ا ئەمشاااە و دەگااااتا 
خااۆ ئەگەر کەسااانی دیاارە لە پرساای النگاادن و سااۆفی تێااوەگنبن. 

النگدن و سۆفی گەیشتبنە نێاو تاڕومبێلە بااربەرەکەا کەواتە ئەدی 
 ؟ک  تڕومبێلە ئاودییەکەی لێخوڕیوە

 
بە سااااااااەدان مایاااااااال لە دووری ئەوێااااااااوەا لە الی باشااااااااوورەوەا 

بەرەو باااکوور بەسااەر   ٥٨تااایبەتی بااارۆن ژمااارە  گەشااتەفڕینێری
بە ئاراسااتەی باااکوور دەڕۆیشاات. بەدەر لە  220دەریااای تییرێنیااان

ئاسااااامانی هاااااێمنا مەتاااااران ئارینگارۆساااااا کیساااااێری ڕشاااااانەوەی 
بەدەستەوە گرتبووا دڵنیابووا لەهەر ساتێردا دەڕشێتەوە. ئاخر ئەو 

یاز ئەوە نەباوو دەمەتە   تەلەفۆنییەی لەگەڵ پاریسدا ساازداا هەرگ
 کە خەیاڵی بۆ دەچوو.

بە تەنیااااااا و لە نێااااااو کااااااابینە بچكااااااۆالنەکەداا ئارینگارۆسااااااا هەر 
ئەنگوستیلەکەی  امری دەسووڕاندەوەا بەڵرو بتاوان  بەساەر تاری 

هەموو شتێ  لە پاریس بەو و نامرادی و بارە ئاڵۆزەکەیدا زاڵ ب . 
                                                           

220
  tyrrhenian sea .دەریای نێوانی ئیتالیا و دوورگەگەکانی سیسیلیا و ساردینیا 
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ەسەر یەی . ئیدی ئارینگارۆسا چاوەکانی لپەڕی خراپی وەرگەڕاوە
داناااانا دروودی ئەوەی خوێنااادا بەڵراااو بێااازو فاشااا  بتاااوان  باااارە 

 الرەکە هەند  ڕاست براتەوە.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٤بەندی 
 

تیبین  لەساەر  ەنەفەکە دانیشاتا ساندوو ە داریانەکەی لە کۆشاێدا 
بااووا دەروێشئاسااا دەسااتی بەسااەر گااوڵە هەڵرەناادراوەکەدا دەهێنااا. 

 .ووترین شەوی ژیانمەئەمشەو سەیرترین و جاد
"دەیا ساااەرەکەی هەڵااادەوەا" ساااۆفی کە لە تەنیشاااتی وەساااتابووا  -

 ئەمەی بە سرتەیەکەوە پێگوت.
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. زیاااتر لە دە ساااڵە بە ترااایە پەلەم لااێمەکەتیبیناا  خەناادە دایگاارت. 
دوای بەردەکلیلاااادا دەگەڕ ا  ئاااااخر دەیەویساااات چێاااای لە هەمااااوو 

ێااوە داریاانەکە چرکەساااتێری ئێسااتای ببیناا . دەسااتی بەسااەر چوارچ
 داهێناا هەستی بە بیچمە هەڵرەندراوە گوڵەکەی سەر دارەکە کرد.

. گاوڵەکەی ماجادەلینا جاامە "گوڵەکەا" تیبینا  بە چارپەوە درکانادی -
. تیبیناا  پیاارۆزەکەیە. گااوڵەکە  ڕووگەنمااایە بااۆ نیشاااندانی ڕێگاااکە

هەستی بە گەمیەیی خۆی کرد. ئاخر ئەوە چەنادین سااڵە  کااتەدرا 
فەرەنسا نەماوە بەدوایدا نەگەڕ ا پارەی زۆری داوە تاا و کڵێسای 

بچێاااتە  شاااوێنەکانا بە ساااەدان ڕێگاااای تا اااداری بینیاااوە و بەبااان 
پەنااااااڵەرەی گوڵااااااداردا گااااااوزەری کااااااردووەا هەر بەدوای پیااااااتە 

بەردی بنااغەا بەردە کلایلەکەی  مەتەڵئاساکانی بەردەکلیلادا گەڕاوە. 
 . ژێر نیشانەی  گوڵەهەڵرەندراوەکە

 یبین  بە هێواشی   ڵفەی سەرووی سندوو ەکەی کردەوە.ئیدی ت
لە کۆتاییدا چاوی بە شاتەکەی نااو ساندوو ەکە کەوتا دەساتبەج  
لەوە تێگەیشت هەردەب   شتەکە بەردە کلیلەکە با . بە وا وڕمااوی 
سااااەیری لااااوولەکە بەردیاااانەکەی کااااردا کە بە وشااااەی تااااێرەن و 

 ئاشنا دەجوو.نەخشێندرابوو. شتەکە بە شتێری سەرسوڕهێنەری 
"لەسەر یادەوری داڤینشی دروسات کاراوەا" ساۆفی وای بە تیبینا   -

 گوت. "باپیرەم شتەکەی وەی خولیایەی دروست کردوە."
ا تیبینااا  لێااای تێگەیشااات. ئااااخر ئەو نەخشاااە و نماااوونەی هەڵااابەتە
کلیلەکە بۆ دۆزینەوەی جامە پیرۆزەکە لە نێو ئەم بەردە بینیبوون. 

وڕسااااەکەی لەنێااااو سااااندوو ە داریاااانەکە . تیبیناااا  کریتریسااااە  دایە
دەرهێناا لەساەرەخۆ بەرزی کاردەوە. هەرچەنادە هایچ بیرۆکەیەکای 
بااۆ کااردنەوەکەی نەبااووا لاا  هەسااتی کاارد چارەنووساای ئەو لەنێااو 
لاااوولەکەکە دایە. لە ساااااتە شرساااتخواردووەکانی خۆیااااداا تیبیناااا  
لەخااۆی پرساای بااووا تااۆبڵێی هەرگیااز بە بینیناای شااتەکە پاداشاات 

ە. ئێستاش گوماانەکە باۆ هەتاا هەتاا ڕەوایەوە. ئەو هەساتی بررێتەو
بە بیساااتنی وشاااە دێرینەکاااان دەکااارد... دامەزرێنەرانااای ئەفساااانەی 

 جامەکە:
 .تۆ جامە پیرۆزەکە نادۆزیتەوەا جامەکە خۆی تۆ دەدۆزێتەوە
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ئەمشاااەویشا بە شاااێویەکی بااااوەڕنەکراوانەا ئەو کلااایلەی کە جاااامە 
تەوڕاساااات هاااااتۆتە بەردەرکەی پیاااارۆزەکەی پێدەبیناااادرێتەوەا ڕاس

 ماڵی.
 

لەو کاتەی سۆفی و تیبین  دانیشتبوون و کریرتیسەکەیان پ  باووا 
 سەشیان دەربارەی سارکەکەی نێاویا درباارەی خولخاواردنەکەی 
و وشە ڕاستەکە دەکردا النگدن دەستی دابووە ساندوو ە داریانەکە 
لەوالوە لەساااەر مێااازەکە  لێااای ڕاماااابووا ئااااخر شاااتێ  لە مێشاااری 

 النگدنی دابوو.
 .کلیلی جامەکە  لەبن  هێمای گوڵەکەدا شاردراوەتەوە

النگدن سندوو ەکەی بەرزکردەوە لەبەر تیشری گڵۆپەکەدا ڕایگارت 
و لە هێما گوڵداریە هەڵرۆڵراوەکەی کۆڵیەوە. هەرچەندە هونەرزانی 
ئەو  هەڵرۆڵدراوەی سەر کورسی و  ەنەفەی ناوماڵی نەدەگارتەوەا 

بنماایچە ناااودارەکەی پەرسااتگایەکی ئیساارانی لە لاا  ئەوسااات لەپااڕ 
دەرەوەی مەدریااد بە بیااردا هاااتەوەا کە تەالرسااازییەکەی بااۆ ساا  
سەدە لەمەوبەر دەگەڕایەوەا بنمیچەکە لەخۆوە بەردەبۆوەا بەمەش 
پەردەی لەساااااەر دە ێرااااای دەستنووسااااای تاااااێرەڵ هەڵااااادایەوەا کە 
بەدەسااااتی هەنااااد   ەشااااە لە باااان گەچاااای بنماااایچە بەربااااووەکەوە 

 ووسرابوو.ن
النگدن دیسان سەیری  گوڵە هەڵرۆڵدراوەکەی ساەر ساندوو ەکەی 

 کردەوە.
 لەبن گوڵەکەدا.

 نیێنی.
دەنگی شتێ  لە هۆڵەکە و لەپشتی ئەو وای لەالنگدن کرد ئاوڕێ   

بااااااااداتەوە. هیچاااااااای لە بەر سااااااااێبەرەکەدا نەبیناااااااای. هەردەباااااااا  
وە پێشااخزمەتەکەی تیبیناا  باا  بەوێاادا تێاارەڕی باا . النگاادن گەڕایە

سااااەر سااااندوو ەکە. بە پەنااااڵە لە لێااااوارە لووسااااەکەی نەخشااااە 
هەڵراااۆڵراوەکەی خشااااندا مەراق ماااا ئااااخۆ دەتاااوان  شاااتێ  لەبااان 
گااوڵەکەدا دەربێناا ا بەنم دەسااترارەکە باا  خەوش بااوو. گومااانی 
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هەبااااوو تەنااااانەت بە دەمراااای چە ااااۆش بتااااوان  هەڵرۆڵاااادراوەکە 
 لێبرڕیتەوەا چونرە وەستایانە هەڵرۆڵدرابوو.

و ەکەی کردەوەا ناوەوەی دارە هەڵرۆڵدراوەکەی پشرنی. خۆ سندو
هەماااووی هەر لوساااوتووی باااوو. ئیااادی بەساااەر الیەکەی دیرەیااادا 
وەری گێڕاا لەبەر تیشری گڵۆپەکەداا کاونێری بچراۆلەی  لەالیەکەی 
دیاارەی  ناااو سااندوو ەکەا لەبەراماابەر گااوڵە هەڵرەناادراوەکەا بەدی 

تەوەا سااااەیری هێمااااا کاااارد. ئینڵااااا النگاااادن سااااندوو ەکەی داخساااا
 هەڵرەندراوەکەی کردا ژێر گوڵەکەی پشرنی. هیچ کونێ  نەبوو.

 .شتەکە بەناو ئێرەدا ناڕوا
سندوو ەکەی لەسەر مێزەکە دانایەوەا چاوێری بە ژوورەکەدا گێڕاا 
دەساااتە کااااغەز و دەرزی لێرگرێااادانی بینااای. دەرزیااالەکەی هێناااا و 

یری کااونەکەی گەڕایەوە الی سااندوو ەکە و کااردیەوەا دیسااان سااە
کردەوە. بەهێواشی دەرزیلەکەی لە کونەکە ڕاکارد. لەساەرخۆ پااڵی 
نااا. هاایچ زۆر لەخااۆکرنێری پێویساات نەبااوو. گااوێی لە شااتێ  بااوو 
کەوتە سەر مێزەکە. النگدن ساەیرێری کارد. شاتەکە تەخاتە دارێرای 
بچرااۆالنە وەی پااارچەی مەتەڵ بااوو. دارە گوڵگااوڵیەکە لێاا  بااوەوە 

 کەوتە سەر مێزەکە. 
النگاادن  سااەی بااۆ نەهاااتا بە حەپەساااوی سااەیری تەخااتەکەی باان 
گاوڵە هەڵرەنادراوەکەی کارد. لەوێادا لەساەر دارەکەا هەڵرۆڵادراوێ  
هەبااااووا شااااتێ  بە وردەکاااااری نووساااارابووا دێڕەکااااانی دە ەکە 

 بەزمانێ  نووسرابووا هەرگیز نەیبینی بوو.
وا  ەوەلەبەرخۆی. النگدن پیتەکان تەمومیانە بە زمانی سامی دەچن

 .هێشتاش من ئەو زمانە نا ناسمەوەبیری لێرردەو. 
ئیاادی لەپااڕێرەوە لەپشاات ئەو جااووڵەیەی پەیاادابووا بااووە مااایەی 
سااااەرنج. لەو  شااااوێنێ  کە کەی نەیزاناااای کااااو  بااااووا یەکێاااا  

 زەبرێری لە پشتەسەری النگدن دا و کەوتە سەر ئەژنۆ.
ر سەری وەی ئەو هەستی پێرردا پێوابوو تارمایی کابوسێری بەسە

 بینیوەا کە دەمانچەی پێبووە. ئینڵا هەموو شتێ  ڕەش هەڵگەڕا.
 
 



413 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٥بەندی 
 

وێااڕای ئەوەی سااۆفی لە کاروباااری ڕووبەڕووبااوونەوەی  انویناادا 
کاااری دەکااردا تااا ئەمشااەو هەرگیااز تووشاای چەی لێبەرزکااردنەوە 
نەبباوو. بە شااێوەیەکی وا کە مااایەی لێتێگەیشااتن نەبااووا ئێسااتا ئەو 

دەست کابرەیەکی بەڵەکای کەتەا کە پرچێرای ساری درێایی هەیەا بە
دەماااانچەی لااا  بەرزکاااراوەتەوە. کەساااەکە بە چااااوی ساااووەرەوە 
سااەیری سااۆفی کااردا هەڕەشەوگوڕەشااەی لێاادەباریا وەی ئەوەی 
جەستەیەکی ب  ڕۆح ب . مەبایەکی درێیی لەبەرداباوو لە نااو ەددا 

وەڕاساات دەچااوو. تونااد بەسااتبوویەوەا بە  ەشااەیەکی سااەدەکانی نا
سااۆفی خەیاااڵی ئەوەی بااۆ نەدەکاارا ئاااخۆ کااابراکە کێاایەا لەپااڕێرەوە 
هەستی گومانەکەی تیبین  سەبارەت بەوەی دەستی کڵێسا لەپشات 

 هەموو ئەو ڕووداوانە هەنا بۆی هات. 
"خااۆت دەزاناای ماان بااۆچی هاااتوومەتە ئێاارەا"  ەشااەکە بە دەنگێراای  -

  ەبەوە وای پێگوتن. 
 ەنەفەکە دانیشااتبوونا لەسااەر فەرمااانی  سااۆفی و تیبیناا  لەسااەر

پەالمااااااااردەرەکەش دەساااااااتەکانیان باااااااۆ پشااااااات ساااااااەریان بەرز 
کردبوونەوە. النگدنیش لەبن ئازاردا لەساەر نااوکەوەکەدا دەینانناد. 
ئیدی یەکسەر نیگای چاوەکانی  ەشەکە پەڕیە سەر بەردەکلیلەکەی 

 نێو کۆشی تیبین .
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ێااای گاااوت؛ "تاااۆ نااااتوانی تیبینااا  بە تاااۆنە دەنگێرااای بااا  باکاااانەوە پ -
 بیرەیتەوە."

"مامۆستاکەم زۆر زیرەکە."  ەشەکە وا وەنمی دایەوە و  والنڵێا   -
لێیااان نزیرتاار بااووەوە و  لااوولەی دەمانچەشاای ئاراسااتەی نێااوان 

 سۆفی و تیبین  کرد.
باشاە سۆفیش لە ڕەفتاری پێشخزمەتەکەی تیبین  سەری ساوڕما. 

 ؟ەبووب تۆبڵێی گوێی لە دەنگی کەوتنی ڕۆبەرت ن
"مامۆستاکەت کێیە؟" تیبینا  وای لە کاابرا پرسای. "بەڵراو دەتاوانین  -

 بە پارەوپوو  شتەکە ڕێ  بخەین؟"
 "جامەکە بە پارە نانرخێندر ."  کابرا زیاتر لێیان نزی  کەوتەوە. -
"تاااۆ خوێنااات لەبەر دەچاااۆڕ ا" تیبینااا  بە هێواشااای تێبینااای کااارد.  -

کە دڵاۆپە خاوێنی لا  ئاماژەی بۆ ئەژنۆی ڕاساتی  کاابرایەکە کاردا 
 دەترا. "هەروەها دەشلەنگی."

"تاااۆش هەرواا"  ەشاااەکە وا وەنمااای دایەوەا ئامااااژەی بە هەردوو  -
داردەستەکەی تەنیشت تیبین  دا. "دەی هەر ئێساتاا بەردەکلایلەکەم 

 بدەر ."
"تااۆ بەردەکلاایلەکە دەناساای؟" تیبیناا  بە دەنگێراای هێاادمەگرتوویانە  -

 لێررسی.
ەیزان  یاان ناا. دەی بە هێواشای هەڵساەوە و "گرفت نییە ئاخۆ من د -

 شتەکەم بدەرە دەست."
 "ئاخر هەڵسانەوە بۆ من  وڕسە." -
 "دە اودەق. منیش دەمەو  کەی لە شوێنی خۆی نەجووڵ ." -

تیبین  دەستی ڕاستی بۆ یەک  لە داردەستەکان باردا و بە دەساتی 
چەپیشی بەردەکلیلەکەی گرت. هێزێری دایەبەر خۆی هەڵسایە سەر 

و  یت بووەوە. لوولەکە  وڕسەکەشی لەنێو لەپی دەستە چەپای  پ 
دابووا بە ناجێگیریش خۆی بەسەر داردەستەکەی دەستی ڕاساتەی 

 دادابوو.
 ەشااااەکە چەنااااد پێیەکاااای دیرەیااااان لاااا  نزیاااا  کەوتەوەا لااااوولەی 
دەمانچەکەشی ئاراستەی سەری تیبین  کردبوو. ساۆفیش ساەیری 
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دەکارد کە کاابرا دەساتی بە دەکردا هەستی بە بەستەزمانێتی خۆی 
 کەکە ڕابگا و بیبا.لوولە

"تااۆ سااەرکەوتوو نااابیا" تیبیناا  وای بە کااابرا گااوت. "تەنیااا کەساای  -
 شایستە دەتوان  ئەم بەردە براتەوە."
وا بیاری  لەبەرخاۆیەوەا سینی خوا بڕیار دەداا کە ک  شایستەیە

 کردەوە.
ی بە "شاااتەکە زۆر  وڕساااەا" پیااااوەکە دارەدەساااتەکەی گرتباااوو وا -

بەراماابەرەکە گااوت و باسرەکانیشاای دەلەرزیاان. "خااۆ ئەگەر خێاارا 
 نەیگریا دەترس  بەری بدەمەوە!" بە شێوەیەکی دژوارانەش لەنگی. 
سینسیش خێرا بۆ پێشەوە چوو تاا بەردەکە بگار ا کااتێریش وای 
کااااردا پیاااااوە داردەرساااات بەدەسااااتەکە  هاوسااااەنگییەکەی نەمااااا. 

خەری  بوو بەسەر الی دەستە  داردەستەکەی لەبن باڵ دەرچوو و
! سینی بە پەلەپاڕوزی خاۆی شاۆڕکردەوە نەخێرڕاستیدا برەو . 

تااا بەردەکە ڕزگااار براااا ئیاادی لااوولەی دەمانچەکەشاای نەوی کاارد. 
بەنم خااااۆ ئێسااااتا بەردەکە لە دەسااااتی غلااااۆر بااااووەوە. کاااااتێریش 
پیاوەکە بەسەر باساری ڕاساتیدا کەوتا دەساتی چەپای باۆ پشاتەوە 

لااوولەکە بەردینەکەشاای لە نێااو لەپاای دەسااتە چەپاای  سااووڕایەوەا
بەربۆوە ساەر  ەنەفەکە. لەهەماان کاتاداا ئەو داردەساتە ئاسانینەیا 
کە لەبااان دەساااتی کاااابرا دەرچاااووا زۆر بە خێرایااای بە شاااێوەیەکی 
چەماوەیی بەرزباووەوەا ئینڵاا دابەزیاوەوە توناد بە  ااچی ساینی 

 کەوت.
ساااااینی داا دڕکە ڕێااااا  دارەکەی لەو  ایشاااااە دڕکااااااوەی ڕانااااای 

بزمارئاساااکان بەو هێاازەی پێیااان کەوتا زیاااتر چااونە نێااو گۆشااتی 
سینی و ئازارێری زۆری پێگەیاند. سینی لە تاوان بەالدا هات و 
کەوتە سااەر چااۆیا ئاااخر  ایشااە دڕکاادارەکە زیاااتر چووبااووە نێااو 
گۆشااتی. دەمانچەکەشااای بەرباااۆوەا دەنگێراای لێوەهاااات و فیشاااەکە 

لەگەڵ کەوتنی سینسدا گوللەکە بەب  زیان  سورابووەکەشی تە یا
بە شااااوێنێری نزیاااا  بە ناااااوکەوەکە کەوت. پااااێش ئەوەی هەڵاااایش 
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ساێتەوە و دەساات بااداتەوە دەماانچەکەیا ژنەکە شاااپێری توناادی لە 
 سرەواند.  221لمووزی

 
لەو ا لەخاااوارەوەی ڕێاااڕەوی دەروازەکەشاااەوەا کاااۆلل  گاااوێی لە 

انی گاارژ کاارد. فاشااێش دەنگاای تە ەکە بااوو.  هااورمینەکە  دەمارەکاا
لەڕ  باااووا هێشاااتا نەگەیشاااتبووا ئیااادی کاااۆلل  هەماااوو هیاااوایەکی 
لەدەساات دا کە بە دەسااتی خااۆی ئەمشااەو ڕۆبەرت النگاادن بگاار . 
بەنم خۆ کاۆلل  لەبەر خۆپەرساتیە نەفارەتییەکەی فاشا  لەبەردەم 
هااااۆبەی وەزارەت سااااەبارەی بە کەمتەرخەمیاااایەکەی ڕووبەڕووی 

 . بەرپرسیارێتی دەبێتەوە
چەکێاا  لە ماڵێاا  تە ێناادراوە! لەو کاااتەی تااۆش هەر لەدەروازەی 

 ماڵەکە چاوەڕ  بووی؟
کۆلل  زانیا دەرفەتی ئێستای بۆ دزەکردنە نێو ماڵەکە لەدەسات دا. 
هەروەهاااااا ئەوەشااااای دەزانااااای لەبەردەم چرکەسااااااتی دووهەمااااای 
کارنامەی ئەم بەیانییەی دەستەوەستان وەستاوە. سەیرێری دەرگاا 

 کۆشرەکەی کردەوە و بڕیاری خۆی دا.  ئاسنینەکەی
 "دەی خۆتان گورج کەن و بەسەریان دادەن." -

 
ڕۆبەرت لە مەودایەکاای دووری مێشااریەوە گااوێی لە دەنگاای  تە ە 
بوو. هەروەها گوێی لە نااڵەونرکەی ئاازاریش باوو. ئاازاری خاۆی؟ 
النگاااااادن هەسااااااتی بە شااااااتێ  دەکاااااارد وەی ئەوەی پشااااااتەوەی 

. لە شوێنێ ا لە نازیریەوە خەڵرانیاك کەللەسەرەکەی کونرون برر 
  سەیان دەکرد. 

 "ئەر  بۆ خاتری شەیتان تۆ لە کوێی؟" تیبین  وای هاوار دەکرد. -
پێشخزمەتەکەش بە هەڵەداوان هاتە ژوور و گوتیا "چای  ەومااوە؟  -

 ئای خوایە! ئەمە کێیە؟  وا زەن  بۆ پۆلیس لێدەدەم!"
دەی شاتێری بااش  "هەی بە نەفرەت بی!  زەن  باۆ پاۆلیس لاێمەدە. -

 برەا بڕۆ شتێ  بێنە و ئەو دڕندەیەی پ  ببەستەوە."
 "هەندێ  سەهۆڵیش بێنە!" سۆفی بەدوایدا وا بانگی کرد. -
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دیساااان النگااادن بااا  هاااۆش کەوتەوە. دەنگەدەنگااای زۆرا جاااووڵە. 
هەنااووکە لەسااەر  ەنەفەکە دانیشاااندراوە. سااۆفی سااەهۆڵی لەسااە 

تیكیش ئاسااۆی بینیناای پشتەسااەر داناااوە. کەللەسااەری دەهێشااا. کااا
النگدن ڕوون بووەوەا خۆی وا بینییاوە ساەیری جەساتەیەی دەکااا 

جەستە زلوکەتەی  . تۆبڵێی وڕێنە برەم؟لەسەر ناوکەوەکە کەوتووە
 ەشە بەڵەکەکە بە  تیاپ بەساترابووەوەا لەبان ئازاریشادا دەینانناد. 
چەناااگەکەی شااەق ببااووا دامێناای ئەو مەبااا درێاایەی بەسااەر ڕاناای 

دادردابوو خوێنی لێدەچۆڕا. دیاربوو ئەویش تاازە بە هاۆش ڕاستی 
 خۆی دەهاتەوە.

 النگدن  ڕووی لە سۆفی کرد. "ئەمە کێیە؟ چی...  ەوماوە؟" -
تیبیناا  بە شەلەشااە  هاااتە سااەر سااەری. "تااۆ لەالیەن شمشااێری  -

درەوشااااااااوەی ساااااااوارچاکێ  کە بەدەساااااااتی  222ئێرساااااااالیبەری
 ی." کارامەترین وەستاوە دروسترراوەا ڕزگار کرا

 ؟ النگدن هەوڵیدا هەڵسێتەوە.ها
دەنگااای ساااۆفی هەنااادێری هەژێااانەر بەنم نەرمونیاااان  پێااای گاااوتا  -

 "ڕۆبەرتا هەر خولەکێ  مۆڵەت بدەرە خۆت."
"دەترس ا" تیبین  کەوتەوە  سەا "مان چاۆن باارە نەخۆشاییەکەم بە  -

باشااای باااۆ کییەهااااوڕێرەت  ۆساااتەوە. پێااادەچ  هەماااووان بە کەم 
 سەیرت برەن."

لە شاااوێنی خاااۆی لەساااەر  ەنەفەکەوەا ساااەیرێری  ەشاااەی  النگااادن
 بەردەمی کرد و هێنایە پێشچاوی خۆی ئاخۆ چی ڕوویدا.

 "ئەو  ایشێری دڕکاوی لە  اچی بەستووە؟" -
 "چی؟" -
تیبینااا  ئامااااژەی بە  ایشاااە دڕکااااویێری خوێنااااوی کاااردا کە لەو   -

کەوتباااوو. " ایشاااێری خاااۆجڵەوکردن. ئەو لەساااەر ڕانااای ڕاساااتەی 
 یشانەی باش  لێگرتبوو."بەستبوو. ن

النگاااادن دەسااااتێری بەسااااەری خااااۆی داهێنااااا. لەبااااارەی  ایشاااای  -
 خۆجڵەوکردنی دەزانی. "بەنم چۆن... ئایا تۆ دەزانی؟"
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 کامیلۆت.
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تیبین  پێرەنی. "ڕۆبەرتا کریستیانێتی گۆڕەپانی لێراۆڵینەوەی مانەا  -
ڕێبااازگەلێری وای تێاادانا کە خەڵرەکانیااان بەخۆیااان خۆیااان ئااازار 

شاای بااۆ ئەو پەڵە خوێنااانەی دامەنە شااۆڕەی مەبااای دەدەن." ئاماژە
  ەشەکەی کرد.

"ئۆپیوی دایا" النگدن ئەمەی بە چرپەیەکەوە گوت. ئیدی ڕاپاۆرتی 
میدیای لەسەر چەند بزنسمانێری ناوداری بۆساتن بیارکەوتەوەا کە 
ئەناادامی ئۆپیااوی دای بااوون. هاوپیشااەکانیان بە شااێوەکی ساااختەا 

تناای  ایشاای خااۆجڵەوکردن تاوانبااار ڕاشااراوانە ئەوانیااان بە هەڵگر
کردبااووا گااوایە لەژێاار  اااتە ساا  پارچەکااانی خۆیااان پۆشاایوە. لە 
ڕاستیشدا ئەو سا  پیااوە ئەوەیاان نەباوو. وەی  زۆر لە ئەنادامانی 
ئۆپیوی دایا ئەو بزنسامانانە گەیشاتبوونە پلەیەکای باان و بە هایچ 

وونا شێوەیەکیش خۆیان ئاازار نەدەدا. ئەوان کاساۆلیری دڵساۆز با
بااااوکێری بااااش باااوون باااۆ مناااداڵەکانیانا لە نااااخەوەش ئەنااادامی 
دڵسااۆزی جهاتەکەیااان بااوون. مااایەی سەرسااوڕمانیش نەبااوو میاادیا 
زۆر بە کورتی پەردەی لەسەر الیەنە باوڕداریەکەیان هەڵانەدایەوەا 
بەڵرااااو بەرەو الیەنە  توناااادو زباااارەکەی ڕیبااااازەکە و بەهاکانیااااان 

وون وەی  ەشاەکانی خاوار پالەی ڕۆیشتن کە مایەی هێادمەگرتن با
مەتران.... ئەندامەکانی وەی ئەم  ەشەیە بوونا کە ئێساتا لەبەردەم 

 النگدندا کەوتووە. 
تیبین  لەنزیرەوە سەیری  ایشاە خاوێن لێچاۆڕاوەکەی کارد. "بەنم  -

 بۆچی ئۆپوی دای  هەوڵ دەدا جامە پیرۆزەکە بدۆزێتەوە؟"
 ە لێ  بداتەوە.النگدن ئەوەندە زەین ڕوون نەبووا تا ئەم

"ڕۆبەرتا" سااااۆفی هاااااتە  سااااە و بەرەو سااااندوو ە داریاااانەکەش  -
ڕۆیشت. "ئەمە چییە؟" ساۆفی گاوڵەڕەزە بچراۆالنەی هەڵگارتەوە کە 
 کەمێ  پێشتر النگدن لە لەچوارچێوەی سندوو ەکەی کردەبووەوە.

"ئەوە پەردەی  هەڵرۆڵااادراوێری  ساااەر ساااندوو ەکە باااوو. پێماااوایە  -
 بڵ  چۆن بەردە کلیلەکە برەینەوە." دە ە نووسینێرەا پێمان

ئیااااااادی بەرلەوەی ساااااااۆفی و تیبینااااااا  کاردانەوەیاااااااان هەبااااااا ا 
هەراوهوریاااای الیتااای پاااۆلیس و فااایرەی تڕومبێلەکانیاااان لەخاااوار 
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تەپاااۆلرەکەا کە هەر نیاااو میلێااا  دوور باااووا هەنگاااامەیەکی زۆری 
 نایەوە.

تیبینگیش گرژ بوو. "دەی دۆستانا پێدەچ  بڕیاری خۆماان بادەین.  -
 باشتریش وایە خێرا بین."

 
 
 
 

 ٦٦بەندی 
 

کۆلل  و پۆلیسەکانی لەگەڵی دابوونا بە خۆیان و چەکای دەساتیان 
بە خێرایی بەنێو کۆشاری )الی تیبینا ( وەرباوون. بەنێاو ساەرجەم 
ژوورەکانی نیۆمی یەکەمدا باڵو بوونەوە. جێی لێادانی گوللەیەکیاان 

ی لە ناااوکەوەکە لە ژووری وێنەکێشاااندا دیااتەوەا کااونێری بچرااۆلە
کردبااووا شااوێنەواری پڕکێشاای و  شەڕیشاای لاا  دیااار بااووا جەنااد 
دڵاااۆپە خوێنیشااای لااا  ڕژاباااوونا  ایشاااێری چەرمینااای دڕکاااداری 
سەیریشاایان بیناای کە بە تیااپ پێچرابااوو. سااەرتاپای نیااۆمی یەکەم 

 چۆڵ هۆڵ  دیار بوو.
لەو کاتەی کۆلل  خەریرای باڵوەپێرردنای پیاوەکاان باووا بیااننێرێتە 

ر زەماااین و پشااات خاااانووەکەا گاااوێی لە دەنگەدەنگێااا  باااوو لە ژێااا
 نیۆمی سەرەوە دەهات.

 "ئەوان لە نیۆمی سەرەوەن." -
خێااارا بەساااەر پلیراااانە باااۆ نیاااۆمی ساااەروو ساااەرکەوتنا کاااۆلل  و 

انا ئەوان ژوورە پیاوەکاااانی ژوور بە ژووری خاااانووە  ەبەکە گەڕ
ژێادەری گەڕان و تاا دەهااتیش لە  شداننەکەتاریرەکەی خەوتن و 

دەنگەدەنگەکە نزیرتر دەبوونەوە. پێدەچوو دەناگەکە لە دوا ژووری 
خەوتنەکەی سەر ڕاڕەوەکەوە با . پۆلیساەکان چاوونە ڕاڕەوەکە و 

 هەموو ڕێگە دەرچوونێریان گرت.
کاااتێریش لە ژووری خەوتاانەکە نزیاا  کەوتاانەوەا کااۆلل  دەیبیناای 

تاا پاشاان  اپی ژوورەکە کراوەتەوە. لەپڕێریش دەنگەدەنگەکە وەسا
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بە جااۆرە ژاوەژاوێاا  جااێگەی گاارتەوەا ژاوژاوێاا  هەر لە دەنگاای 
 مەکینەی تڕومبێل دەچوو.

لەساەر ئامااژەی کاۆلل  چەکای دەساتیان بەرزکاردەوە. بە هێواشاای 
گەیشاااتنە دەوروخاااولی ژوورەکەا کاااۆلل  بینااای پنکااای گڵۆپەکاااان 
هەڵررابوو. ئیدی چوونە نااویا ئەوانای دیارەش لەدوای ئەوەوە لا  

وور کەوتنا لەگەڵ هێرشبردنەکەداا کۆلل  چەکی بەرز کردەوە وەژ
 و سێرەی دەمانچەکەی  لە .... هیچ  گرت.

بەتاڵ و حەتاڵ بوو. هاۆدەکە هەر دەساتی  میوانژوورە خەوتنێری 
 لێنەدرابوو.

دەنگی مەکینەی تڕومبێلێری دیرە تابلۆیەکی ئەلەکترۆنیا کە لەسەر 
کۆلل  ئەو جۆرە تابلۆیەی  دیواری ژووری خەوتنەکە درابوو هات.

لە خانووی دیارەش بینیباون. ئەوە سیساتمی بەیەکەوە بەساتنەوەی 
ژوورەکانی نێو خۆ بوو. خێرا غاری دایە الی تاابلۆ ئەلرتارۆنییەکە. 
تااااابلۆیەکە دەیااااان دوگاااامەی هەبااااوونا هەر یەکەیااااان نیشااااانەی 

 ژوورێری لەسەر بوو:
 رنج...هۆدەی لێخوێندن... ناندین.... جلشوشتن.... سا

 ژووری سەردار... ژووری ڕۆژ... تەویلە... کتێبخانە...
! کاااۆلل  بە یەکااادوو چااارکە خاااۆی گەیانااادە خاااوار ا بەرەو تەویااالە

دەرگاااای پشاااتەوە غااااری داا  پۆلیساااێری لەگەڵ خاااۆ باااردە ئەو . 
پیاوەکااان بە غاااردان بەنێااو چاایمەنەکەدا تااا گەیشااتنە بەر دەرکەی 

ەنااانەت بەرلەوەی بشااچنە تەویاالە بااۆرەکەا هەناسەسااوار بااوون. ت
ژوورا کۆلل  گوێی لە دەنگای مەکیانەی تڕومبێال باووا بەرەو کازی 
 دەچوو. دەمانچەکەی هەڵرێشاا خێرا ڕایرردە الی پنکی گڵۆپەکە.

الی دەساااتە ڕاساااتی تەویااالەکە گەراجااای کەلاااوپەلی چااااکرردنەوەی 
چیمەنبڕەوەا کەلوپەلی تڕومبێلا و کەرەساتەی بااخ هەباوو. دیساان 

کی دیرەی ئەلەکترۆنی بەسەر دیوارێری نزی  هەڵواسرابوو. تابلۆیە
یەکێ  لە دوگمەکانی خاوارەوەی داگیارا باووا دەنگەکاانی باۆ ئەو  

 دەگواستەوە.
 هۆدەی ژمارەی دووی میوانان.



421 

ئێمەیان بەو تاابلۆ کۆلل  بە تووڕەی گەڕایەوەا هەر بۆڵەبۆڵی بوو. 
تەویلەکەیااان  الیەکەی دیاارەی بەیەکەوە گرێاادراوە دەسااتخەرۆ دا!

پشرنیا لەوێدا ڕیزێری درێیی جێگە و ڕێگەی ئەسرانی بینی. بەنم 
هاایچ ئەسااری لێنەبااوون. دیااارە خاااوەنەکەی ویسااتوویەتی بە هێاازی 
ئەسری دیرە شوێنەکە پڕ براتەوە. ئاخر جاێگەکە گەراجای تاڕومبێلە 
کەشاااخە و گرانبەهاکاااان باااوو. ڕیزێااا  تڕومبێلااای سەرنڵڕاکێشااای 

 لێبوون؛
ڕەشا ڕۆلااااس ڕایزێراااای بەرایاااایا ئاساااات مااااارتینێری  فیراریێراااای

 .٣٥٦وەرزشی کۆنینەا بیچمی پۆرشێری 
 دوا جێگەش بەتاڵ بوو.

کۆلل  غاریدا شوێنە بەتاڵەکەا پەڵە ڕوونی لەساەر زەمیانەکە بیناین. 
. ئااااااخر دەروازەکە و نااااااکر  ئەوان لێروکاااااانە دوورکەوتبااااانەوە

ۆ ئەوەی ڕ  دەوروبەری بە تڕومبێلاای گەڕۆکاای پااۆلیس گیااراونا باا
 لەهەر بارێر  ناکاو بگیر .

"گەورەم؟" یەکاا  لە پۆلیسااەکان ئاماااژەی بە خااواروەا بە درێیایاای  -
 شوێنی لێڕاگیرانی تڕومبێلەکە دا.

 اپیە خزۆکەکەی پشتەوەی شوێنەکە بە تەواوی کرابۆوەا شوێنەکە 
بەو تاااااریرییە ڕێچرەیەکاااای  ااااوڕاوی نیشااااان دەداا کە بااااۆ سااااەر 

ەکە دەڕۆیشات. کاۆلل  بەرەو  ااپیەکە غااری کێڵگەیەکی پشت تەویال
داا هەوڵیااادا لە تااااریرییەکەدا شاااتێ  ببینااا . هەماااوو ئەوەی هااااتە 
بەرچاااااویا هەر سااااێبەری داروباااااری دوور بااااوو. هاااایچ الیتێراااای 
پێشااااەوەی تڕومبێلیشاااای بەدی نەکاااارد. لەوانەیە ئەم گەلیاااایە پااااڕ 
داروبااارە دەیااان ڕێگااای پێچاااوپێچی ڕاوشااراری تێاادا باا ا کااۆللێش 
بڕوای وابوو هەرگیز نێچیرەکانی لەنێو داروباارەکەدا دەربااز ناابن. 
"دەی هەنااااد  پیاااااو لەو ناااااوە باااااڵو بباااانەوە. ئەوان لەمێاااای نیاااایە 
ڕۆیشااااتوونا هەردەبااااا  لەو نااااااوە بااااان. ئەو تاااااڕومبێلە کەشاااااخە 

 وەرزشییانە دادی نەداون."
"گەورەما ئمماا ؟" پۆلیسااەکە ئاماااژەی بە تااابلۆیەکی نزیاا  کااردا کە  -

دیاااوارەکە هەڵواسااارابووا چەنااد ساااویچێری پێاااوە کراباااوو.  بەسااەر
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نیشانەکان نووسراوی سەر سویچەکان  لەگەڵ نااوی تڕومبێلەکاان 
 جووت بوون.

 دامیلیلیر... رۆز  رایس.... ئاستن مارتن... پۆرش....
 

 دوا شوێنی هەڵواسرانی سویچێریش بەتاڵ بوو.
ێناادەوەا کاااتێریش کۆللیاات نیشااانەکەی سااەر شااوێنە بەتاااڵەکەی خو

 زانیا تووشی گرفت هاتووە.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٦٧بەندی 
 

ڕێنج ڕۆڤەرەکە جۆری جاڤای گەوهەری ڕەش بووا دەباڵ ئەکسالی 
گێڕ ئاسایی باووا الیتێرای بەهێازی جاۆری پاۆلی پرێریلاۆنی لەساەر 
بااووا الیتاای پشتەوەشاای پێریاااتەیەکی یەکااانگیر و سوکانەکەشاای لە 

 دەستەڕاست بوو.
 حاڵ بوو کە نەبووبووە شوفێر.النگدن بەوە خۆش
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لەساااااەر داوای تیبینااااا ا ڕیمااااایا پێشاااااخزمەتەکەی تاااااڕومبێلەکەی 
لێادەخوڕیا ئەویااش کاارەکەی زۆر بە کااارامەیی دەکارد و مااانۆری 
لێوەشااااوەی لەنیاااو دارودرەختااای کاااێڵگەی شااااتۆ ڤیلییااات و لەبەر 
ڕۆناکایی مانگادا ئەنڵاام دەدا. ئااخر ئەو الیتەکاانی هەڵنەکردباوونا 

داروبااارەکەداا شااۆڕ  دەبااووەا تااا پێاای دەکاارا لە کۆشاا  و بەنێااو 
باڵەخااانەکەدا دوور دەکەوتەوە. پێاادەچوو ئەو بەرەو ڕێگااایەکی پااڕ 

 لە هەڵبەز و دابەزی دارستانەکە بۆ مەدای دووری لێبخوڕ .
النگاادن کە بەردەکاایلەکەی لەکۆشاادا بااووا لەسااەر کورساای سااەکنی 

کورساااییەکانی پێشاااەوە دانیشاااتبووا تیبینااا  و ساااۆفیش لەساااەر 
 پشتەوە.

"ڕۆبەرتا ئەر  سەرت چاۆنە؟" ساۆفی بە دەنگێرای خەمخاۆرانەوە  -
 وای لێررسی.

النگدن زۆری لەخۆی کرد خەنادەیەکی باۆ براا. "باشاترەا ساوپای."  -
 خەری  بوو زەبرەکە بیروژ .

تیبیناا  لە تەنیشاات سااۆفی دانیشااتبووا ئاااوڕێری لەسااەر شااانی بااۆ 
ەساتراوەکەی کاردا کە لەنێاو پشتەوە دایەوەا ساەیرێری  ەشاە دەمب

ساااندوو ی جانتاکاااادا درێیکراباااوو. تیبینااا  دەماااانچەی  ەشاااەکەی 
لەسەر کۆش بووا بە وێنەیەکی کۆنی بەریتانیێری سافاری دەچووا 

 بەشانازییەوە بەسەر نێچیرەکەوەیەوە وەستاب .
"ڕۆبەرتا زۆر باااش بااوو ئەمشااەو التاادایە کاان ماان." تیبیناا  وای  -

 رەنینێاا  وا لێاابەش بااووا وەی ئەوەیپێ پێگااوت. دەمیشاای بە شااێوە
 دوای ساننێری دوورودرێیا یەکەمین جاری ب   گاڵتە برا.

 ")الی(ا بمبوورە تۆمان لەو ڕەوشەوە گنند." -
"ئااۆوا ترااایە. ماان هەمااوو ژیااانی خااۆم چاااوەڕێی تێااوەگننێری وام  -

دەکرد." نیگای  تیبین  لەسەر النگدن الکەوت و چاووە ساەر ساایە 
واری ڕێگااااکە. دەساااتێری لەساااەر شاااانی ڕیمااای دا. تااااریرەکەی لێااا

"لەبیارت نەچا ا الیتەکاان هەڵاانەکەی. لە حااڵەتی پێویسات نەبا  پاا  
لەسەر برێ  دامەگارە. مان دەمەو  کەمێرای دیارە بەنێاو دارەکانادا 
بڕۆین. هیچ هۆیەکماان لەبەردەساتدا نیایەا کاارێری وا برەیان ئەوان 

 لە ماڵەکەدا بمان بینن."
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کەی کەم کردەوەا ڕێنج ڕۆڤەرەکەی بەنێو پەرژینە ڕیمی لە خێراییە
کراوەکەدا لێخوڕی. کاتێریش تڕومبێلەکە بەنێو ڕێگا چەپەردارەکەدا 
الال دەچااااااووا خەریاااااا  بااااااوو بە تەواوی گەنی دارەکااااااان بەری 

 ڕۆناکایی مان  بگرن. 
وا بیاری کاردەوە. گیارۆدەی  لەبەرخاۆیەوەا النگادن من هیچ ناببین 

شااێوە و بچمێراای بەردەماای خااۆی هەبااوو.  لێرڵیاااکردنەوەی هەر
تاریرااااییەکی ناااووتەی باااوو. چاااڵ و پاااۆپی دارەکاااان لە الی چەپااای 
تڕومبێلەکە دەخشاندا ڕیمیش خاۆی بە ئاراساتەکەی دیارەدا ڕاسات 
دەکردەوە. هەوڵیدا کەم تا زۆر ڕاستەڕێی خۆی ڕابگار ا  نازیرەی 

 سی گەز بەم جۆرە چووە پێش.
یبیناا  وای پێگااوت. "مەودایەکاای "ڕیماایا زۆر جااوان لێاادەخوڕی." ت -

باااااش دوور کەوتیاااانەوە. ڕۆبەرتا دەکاااار  ئەو دوگاااامە بچااااووکە 
 شینەی خوار دەرچەی هەوایەکە دابگری. دەیبینی؟"

 النگدنیش دوگمەکەی دۆزیەوە دای گرت.
پڕشنگێری کازی زەرد لە بەردەم تاڕومبێلەکە باۆ ڕوونااکرردنەوەی 

ی تێگەیشات. ئیادی باایی .  النگادن لێاالیتای تەماومیڕێگا پەیدا بوو. 
ئەوەندە ڕێگااکەی ڕوونااکرردەوەا وێاڕای ئەمەش باایی ئەوەنادەش 
 لە کۆشرەکە دوور کەوتبوونەوەا بتوانن ئەو جۆرە الیتە پ  برەن.

"ڕیمااایا زۆر باشاااەا" دەنگااای خۆشاااحاڵی تیبینااا  باااوو کە گاااوتیا  -
"هەنااووکە الیتەکااان داگیرساااونا ئێسااتا  ژیانمااان لەبەر دەسااتی تااۆ 

 دایە."
 ئەر  ئێمە بۆ کو  دەچین؟"" -
 سۆفی وای لە تیبین  پرسی.  -
"ئەم ڕێااگەیە ساا  کیلااۆمەتر درێاای بەنێااو دارسااتاندا دەڕواا" تیبیناا   -

انەیااای بە وای وەنم دایەوە. بە نێاااو مڵرەکانمااادا بە شاااێوەیەکی کەو
خااۆ ئەگەر هاایچ گرفتمااان وەی دارێراای  ئاراسااتەی باااکوور دەڕوا.

تە ڕ ا ئەوا ڕێروڕەوان دەگەینە بەربووەا گۆماوێری بەربەست نەیە
 سەر ڕێگای خێرای ژمارە پێنج."

. سااەری النگاادن شااتێری دیاارەی دەگااوت. ئینڵااا نیگااای بەباا  وەیاای
دانەویە ساااەر کۆشااایا ساااەرنڵی دایە ساااەر کریرتیساااەکەی نێاااو 
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سااااندوو ە داریاااانەکە. پااااارچە دارە گااااوڵەڕەزە هەڵرەناااادراوەکەی 
ێاادابووا لاا  خسااتەوە شااوێنی خااۆیا هەرچەناادە سەریشاای ژاناای ت

النگاادن پەرۆش بااوو دیسااان نیگااارەکە الببااا و لە ناازیرەوە سااەیری 
دە ە نووساااااااراوە هەڵراااااااۆڵراوەکەی ژێااااااارەوەی براااااااا. ساااااااەری 
سندوو ەکەی کردەوەا خەری  بوو شتەکەش بەرز براتەوەا کەچی 

 تیبین  لە پشتەوەڕا دەستێری لەسەر شانی دا.
گااکە هەڵابەز و "ڕۆبەرتا ئارامت هەب ا" تیبینا  وای پا  گاوت. "ڕێ -

دابەز و تااااااریرە. خاااااۆ ئەگەر شاااااتێ  شاااااراا مەگەر هەر خاااااوا بە 
هانااااااامەوە باااااا . ئەگەر لە ڕۆناکییاااااادا زمااااااانە هەڵرااااااۆڵراوەکەت 
نەناسااییەوەا باشااتر وایە لەتاریریاادا هاایچ هەوڵ و تە ەلنیەکاای بااۆ 
نەدەی. باااا جاااار  خۆماااان بەوە خەریااا  نەکەیااانا ساااەرەتا لێااارە 

کاتی باشامان باۆ ئەو شاتەش لەبەر دەرچینا باشە؟ زۆری پێناچ  
 دەستدا دەب ."

النگاان دەیزاناای تیبیناا  ڕاساات دەکااا.  بە سااەر لە اناادنێ  سااەری 
 سندوو ەکەی دادایەوە. 

 
هەنووکە  ەشەکە لە سندوو ەکەدا دەینانندا تووشای داوی پەساتی 
خاااااۆی بباااااوو. لە پاااااڕێرەوە بە تونااااادی بە پێیەکاااااانی کەوتە لە ە 

 هاوێشتن.
بۆ ال وەرسووڕاند و لوولەی دەمانچەکەی تێگرت تیبینگیش سەری 

و پێی گوت؛ "بەڕێزا من ژان و ئازارەکەت  لەبەر چاوە. بەنم خۆتۆ 
هەڵتروتاوەتە سەر ماڵەکەی من و زەبرێری خراپات لە کەللەساەری 
هااااوڕێرەم دا. باااۆیە ماااافی خاااۆمە هەر لێااارە لەنێاااو ئەو دارساااتانە 

مە خااوارا ئیاادی دەمااانچەکەت لاا  خاااڵی باارەمەوە و فڕێشاات باادە
 تەرمەکەت دەڕزیا کەسیش هەر پێی نازان ."

  ەشەکە  بێدەن  بوو. 
"باشااە تااۆ دڵنیااای کە دەباا  لەگەڵ خۆمااانی بەریاان؟ النگاادن وای لە  -

 تیبین  پرسی.
"بەڵ  زۆریاش باشاەا ئەو نەفرەتیەماان پا  با !" تیبینا  وا وەنمای  -

م دایەوە. "ڕۆبەرتا خااااۆ تااااۆ بە تاااااوانی کوشااااتن داواکااااراوی. ئە
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هیچوپاااووچەش بلیتااای ئاااازادی تاااۆیە. دیاااارە پاااۆلیس بە تونااادی بە 
 دواتەوە بووەا تا خۆت لەماڵی من کوتاوە."

"ئەوە هەڵەی مااان باااوو." ساااۆفی وا هااااتە وەنم. "دیاااارە تاااڕومبێلە  -
 زرێدارەکە ئامێرێری شوێنیەڵگرتنەوەی تێدا بووە."

ئەمە شاااتێ  نیااایە باااای برااار ." تیبینگااایش وای پێگاااوتەوە. "مااان  - -
ەرساااام نەباااووم بەوەی پااااۆلیس ئێاااوەی دۆزیەوەا بەڵرااااو بەوە س

سااامگرتی بااووما چااۆن ئەو کاااراکتەرەی ئۆپااویس دای بە ئێااوەی 
زانیوە. لە هەموو ئەوەی ئێوە بۆ منتان باای کاردا نااتوان  خەیااڵی 
ئەوە برەم چۆن کەسایك ساایەی ئێاوەی کردبا ا مەگەر پەیوەنادی 

باااااانری زیاااااوریخ باااااۆ بە هەردوو الیەنا بە پۆلیسااااای دادوەری و 
 کەلووپەلی ڕاسراردەییەوە هەب ."

النگاادن  سااەکەی بە هەنااد هەڵگاارت. بە دڵنییااایەوە بێاازو فاشاا  بە 
دوای کۆچی  وربانیەی بۆ  بروژەکانی ئەمشەو دەگەڕا. )ڤێرن (ش 
لەپااڕێرەوە لێاای بااادانەوەا هەرچەناادە النگاادن بااۆ ئەوە چااووا کااات  

ناایا ئینڵااا ڕای لەسااەر ڤێرناا  بە کوشااتنی هەر چااوار کەسااەکانی زا
 گۆڕا و ئەمەش مایەی ل  تێگەیشتن بوو.

"ڕۆبەرتا ئەم  ەشااەیە بە تەنیااا کااار ناکاااا" تیبیناا  وای پێگااوت. "تااا  -
ئەوکااااااتەی باااااۆت دەردەکەو ا ئااااااخۆ کااااا  لە پشاااااتیەوەا ئێاااااوە 
هەردووکتان لە مەترسیدان. برادەرەکەما هەواڵی خۆشیش  ئەوەیەا 

. ئەو دەمبایەی پشت مان زانیااری تۆ ئێستا لە پێگەیەکی بەهێز دای
لە الیەا ئەو کەسااەی کە دەستیشاای لەپشاات داوەا ئێسااتا لەبااارێری 

 شڵەژاندایە."
ڕیماای پێاای لە بەناازین نااابووا تیاای دەڕۆیاایا ئاااخر ڕێگاااکە بااواری 
ئەوەی دەدا. ئەوان بەنااو گاۆمە ئاوێراادا ڕەت باوونا  بازێریااان داو 

 دیسان بە نشێوێردا شۆڕیان کردەوە.
تا ئەگەر زەحاامەت نەباا  دەکاار  ئەو تەلەفااۆنەم بگەیەناایە "ڕۆبەر -

دەساات؟" تیبیناا  ئاماااژەی بااۆ تەلەفااۆنی ناااو دەشاابولی تااڕومبێلەکە 
کاارد. النگاادنیش دایە دەسااتیا ئەویااش ژمااارەیەکی لێاادا. ماااوەیەکی 
زۆری پێچااووا تااا کەسااێ  لەوسااەری هێڵاای تەلەفااۆنەکەوە وەنماای 

ی؟ هەڵاابەتەا وام کاارد. دایەوە. ")ڕیچااارد(؟ ئەر  لەخەوم هەڵساااند
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پرسیارێری گەمیانە باوو. بمباوورە. مان کێشاەیەکی بچاووک  هەیە. 
هەساات بە هەناادێ  ناساااغی دەکەم. رێماای و ماان  پێویسااتمانە بااۆ 

. بەڵااا ا ئەوەی ڕاساااتی بااا ا هەر 223چارەساااەر بچیااانە دوورگەکە
ئێسااتا. ببااوورە بااۆ ئەو کااورتە ئاگااادارکردنەوەیە. ئایااا دەکاار  بااۆ 

رە ئەلیاازابێس ئامااادە باارەی؟ ماان دەزاناا ا دەیا بیساات خااولەکی دیاا
ئەوی لەتوانات دایە بیرە. زۆر نابا دەتبینمەوە." ئینڵا تەلەفاۆنەکەی 

 دانایەوە.
 "ئێلیزابێت؟" النگدن وای بە تیبی  گوت. -
 "فڕۆکەکەم. پارەی شاژنێر  لەسەر کەوتووە." -

 النگدن بەتەوای خۆی سووڕاندوە و سەیری کرد.
ێررسی. "ئێوە هەردووکتانا پێتان وایە دەتاوانن "چی؟" تیبین  وای ل -

لە فەرەنسااا بمێناانەوە کەچاای پۆلیساای دادوەریااش بەدواتااانەوە باا . 
 لەندەن زۆر لێرە سەالمەتترە."

سااۆفیش  ڕووی خااۆی بە الی تیبیناا  وەرسااوڕاند. "پێتااوایە ئااێمە  -
 دەب  ونتەکە جێبێڵین؟"

ووترم "دۆساااتەکان ا مااان لە جییاااانی شارساااتاندا زۆر دەستڕۆیشااات -
لەوەی لە فەرەنسااااااا. لەوەش پتاااااارا وا بڕوادەکاااااار  جااااااامەکە لە 
بەریتانیای مەزن ب . خۆ ئەگەر ئێمە کۆدی بەردەکلیلەکە برەینەوەا 
خااااااترجەم دەتاااااوانین نەخشاااااەڕێگای بااااادۆزینەوە کە نیشاااااانە بە 

 ئاراستەی  گونڵاو برا."
"ئاخر تۆ سەرچڵیێری گەورە دەکەیا" سۆفی وای بە تیبینا  گاوتا  -

ارمەتیدانی ئێمەا دیارە ناتەو  هیچ برادەرایەتی فەرەنسییەکان "بە ی
 برەی."

تیبیناااا  تەوژمە جااااووڵەیەکی ناڕەحەتیااااانەی نیشااااان دا. "ماااان لە 
فەرەنسااا کۆتاااییی  هااات. ماان بااۆ بەردەکلاایلەکە هاااتبوومە فەرەنسااا. 
کارەکەش کرا. من گو  بەوە ناادەما ئااخۆ هەرگیاز جاارێری دیارەا 

 یان نا."شاتو ڤیل  دەبینمەوە 
دەنگااای ساااۆفی نادڵنیایاااانە باااوو کاااات  گاااوتی؛ "بەنم چاااۆن بەنێاااو  -

 ئاسایشی فڕۆکەخانەکەدا دەربازمان دەکەی؟"
                                                           

223
 مەبەست لێی بەریتانییایە.  
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"تیبین  لە  رتەی پێرەنینای دا. "مان لە )لا  باورگێتەوە(  دەفاڕما کە  -
فڕۆکەخاااانەیەکی تاااایبەتە و زۆریاااش لێااارەوە دوور نیااایە. پزیشااارە 

رگیر کااردووەا بااۆیە هەر فەڕنسااییەکان منیااان زۆر شااررزە و دەمااا
دوو هەفاااتە جارێااا  بەرەو بااااکوور باااۆ چارەساااەرکردن  ەچااامە 
ئینگلساااتان . مااان لە هەردوو ساااەرەوە پاااارە و بەخشیشااای بااااش 
دەدەم. هەر کاااتێریش گەیشااتینە ئاساامانا دەتااوانی بڕیاااری خااۆت 

 بدەیا کە پەیوەندی بە باڵوێزخانەکەتەوە برەی."
انەکەوە نەویسااات. هەماااوو لەپاااڕێرەوە النگااادن  هیچااای لە باڵوێزخااا

ئەوەی دەیتااوانی بیااری لێبراااتەوەا بەردەکلاایلەکەا نیگارەکااان و ئەو 
شتانە بوونا کە دەیگەیاندە جامە پیرۆزەکە. ئەویاش تێماابوو ئااخۆ 
تیبیناا  سااەبارەت بە بەریتانیااا لەسااەر هەق بااوو. بە دانرێاادانانەوە 
زۆربەی  ئەفسااااانە نوێیرااااان شااااوێنی جامەکەیااااان دەگەیاناااادەوە 

انشااینی یەکگرتااوو. تەنااانەت خااودی ئەفسااانەی شااا ئارسااەر و ش
دوورگە دەوڵەمەنااادی جاااامەکەی ئااااڤەلۆنا وا بڕوادەکااارا بەدەر لە 
)گنسااتبری( ئینگلسااتان شااوێنێری دیاارە نەباا . خااۆ جااامەکە لە هەر 
کوێیەی بایەا هەرگیاز لە خەیااڵی النگدنادا نەباوو  بەدوایادا باگەڕ . 

وە ڕاستە ینەکەی میسای مەسیاا بەڵگەنامەکانی سانگریلیشا مێیو
. لەهاایرەوە هەسااتی کاارد وەی ئەوەی گااۆڕی ماااری ماجاادەلیناش

ئەمشاااەو لەجاااۆرە فەرامۆشاااییێ  ژیااااب ... وەهمێااا  کە جییاااانی 
 ڕاستە ینە هەرگیز دەستی پێناگا.

"گەورەم؟" ڕیماای وای بە تیبیناا  گااوتا "ئایااا تااۆ هەر بە ڕاسااتی بە  -
 ان ؟"نیازی بە تەواوی بگەڕێێتەوە ئینگلست

"ڕیمیا پێویست ناکا خەم بخۆیا" تیبین  بە جەختراردنەوە لەساەر  -
 سااااااەکەی بەردەوام بااااااووا "هەر لەبەر ئەوەی دەگەڕێاااااامەوە بەر 
سااایەی شاااژنا واتااای ئەوە ناااگەیەن  زگاا  بەو خواردنااانەی ئەو   
پڕ برەم. وام چاوەڕ  دەکرد تاۆ تاا هەتاهەتاایە لەگەڵمادا بمێنایەوە. 

ی دڵااااڕفێن لە دۆڤنشااااایەر برااااڕما ئیاااادی نەخشااااەم وایە ڤیلنیەکاااا
دەمودەساات هەمااوو کەلوپەلەکااانی تااۆ دەگااوازینەوە ئەو . ڕیماای 

 ئەوەش خۆی لەخۆیدا سەرچڵییكە. پێت دەڵێ  سەرچڵی!"
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النگااادن دەباااوایە بااازە بیگااار . کااااتێریش تیبینااا  بە ورووژاوی و 
سااەرکەوتووانەوە باساای نەخشااەی گەڕانەوەی خااۆی بااۆ بەریتانیااا 

ن هەسااااتی بەخااااۆی کاااارد و بااااۆ ئەو پەرۆشاااای و دەکااااردا النگااااد
 تامەزرۆیەی کابرا کارانگاز بووە.

 
ئیااادی النگااادن لە جاااامی تاااڕومبێلەکەوە ساااەیری دەرەوەی کاااردا 
سااەیری ئەو دارودرەخااتەی دەکاارد کە بەالیاناادا تێاادەپەڕین. گەن و 
چڵ و پۆپی دارەکان لەژێر تیشرە کزەکەی تڕومبێلەکە بە بزڕکاوی 

دیاربوو. ئاوێنەی الی تەنیشتی سەکنیشا لەبەر وەی می دایگرتبنا 
لەیەکخشاااانی لە داروباااارەکە هەنااادێ  باااۆ نااااوەوە چووباااووەوەا 
ئاوێنەکە وێنەی سۆفی لە پشتەوە ڕەنگادایەوەا کە بەهێمنای لەساەر 
کورسااایەکەی خاااۆی دانیشاااتبوو. ئەو باااۆ مااااوەیەکی درێااای هەروا 

تی بە جۆرە تەماشای کردا تا لەپڕێردا و بە ناچاوەڕوانرراوی هەس
ئاسوودەییەی کرد. وێڕای ئەو دەردەسەرییەی ئەمشەو بەساەریان 
 هاتبووا النگدن سوپاسگوزار بوو یاوەرێری وەی سۆفی هەبوو. 

دوای چەنااد خولەکێاا ا لەهاایرەوە هەسااتی کااردا سااۆفیش چاااوی 
لێیەتاایا ئیاادی سااۆفی خااۆی هەناادێ  شااۆڕ کااردەوە و دەسااتێری 

 باشی؟"لەسەر شان دانا  و پێی گوت: "ئەر  
 "بەڵ ا" النگدنیش وا وەنمی دایەوەا "بە جۆرێ  لەجۆرەکان باش ." -

سااۆفی پشااتی دایەوەا النگاادنیش لە ئاااوێنەکەداا خەناادەیەکی جااوانی 
لەسەر لێوەکاانی ساۆفی بینای. ئینڵاا دەرکای بەوەکارد کە خۆیشای 

 وایە.
 

سااینی بەو جااۆرە پاااڵرەوتنەی لەپشااتەوەی ڕیاانج رۆڤەرەکەداا بە 
سەی دەدا. ئاخر باسرەکانی لەپشتەوە بەسترابوونەوەا ئاستەم هەنا

بە  پەتێراااااای ناناااااادینەکە باساااااارەکانی بەتوناااااادی لە ئەژنۆکااااااانی 
بەساااترابوونەوە و تیرێریشااای لە دەمااای دراباااوو. لەهەر هەڵااابەز و 
دابەزێرااااای تاااااڕومبێلەکەا هەر کاااااات  تاساااااەیەکی دەکااااارد شاااااانە 

ەی ئەویاااان بادراوەکاااانی دەکەوتااانە ژان. بەنم خاااۆ لەدوایااادا ئەوان
گاارتا  ایشااە دڕکاااویەکەی ڕانیااان لێفڕێاادابووا ئەو  ئااازاری کەم 
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بوو. نەشی دەتوانی بەدەمای بەساتراوی هەناساە باداا باۆیە هەر بە 
کاااونە لووتەکاااانی هەناساااەی دەداا ئەوانااایش لەبەر تاااۆزی شاااوێنی 
جانتاکان جار بەجار کونەلاووتی دەگیاراا باۆیە زەحمەتای زۆری لە 

 نی. ئیدی کردیە کۆخە کۆخ.هەناسەدانەوەدا دەبی
"پێموایە  دەخنر ." شوفێرە فەرەنسییەکە بە خەمخۆرییەوە وای بە  -

 تیبین  گوت.
یااارۆی بەریتااانیش کە بەداردەسااتەکەی لە  اااچی سینساای دابااووا 
خااااۆی وەرسااااووڕاندە الی و  بەساااااردەخەمی خااااۆی بەسااااەردا 
 شۆڕکردەوە و پێی گوتا "تۆ بەختەوەری بەوەی ئێمەی بەریتانیای
بڕیار لەسەر مێرخاسای خەڵا  ناادەین بەوەی چاۆن رەفتاار لەگەڵ 
برادەرەکانی دەنوێن ا بەڵرو چۆن لەگەڵ دوژمنەکانی ڕەفتار دەکا." 
ئیاادی دەسااتی بەریتااانییەکە گەیشااتە سااینی و بەیەکڵااار تیاارەکەی 

 سەر دەمی لێرردەوە.
سااینی هەسااتی کاارد وەی ئەوەی ئاااگر لە لێوەکااانی بەربااووب ا 

هەوایەی لە دەمییەوە  چووە نێو سییەکانی خەنتێ  بوو بەنم ئەو 
 لە خوداوە بۆی هات و ئاهێری پێدا هاتەوە.

 "ئەر  تۆ بۆ ک  کار دەکەی؟" کابرای بەریتانی وای ل  پرسی. -
سینساایش خااوزی خوێناااوی فڕێااداا کە بەهااۆی پااێلەکە ەی ژنەکە  -

بەری کوتبااووا ئینڵااا دەماای کااردەوە و گااوتی؛ "ماان کااار بااۆ خااودا 
 ەکەم."د

"تاااۆ ساااەر بە ئۆپیاااوی دای." پیااااوەکە وای پێگاااوتا ئەمەش خاااۆی  -
 پرسیارێ  نەبوو.

 "تۆ هیچ لەبارەی منەوە نازان  ئاخۆ کێ ." -
 "باشە بۆچی ئۆپوی دای بە دوای بەردەکلیلەکەدا وێڵە؟" -

سینی بەنیاز نەبوو بەرسهی بداتەوە. ئاخر بەردەکلیلەکە بە جاامە 
پیاارۆزەکەش ئەو کلاایلە بااوو کە پیاارۆزەکەوە گرێاادرا بااووا جااامە 
 بیروباوەڕەکەیان پ  دەپاراست.

 .من کاری خوا دەکەم. ڕێبازەکە)تەریقەتەکە( لە مەترسیدایە
ئێستا لەنێو رێنج ڕۆڤەرەکەداا سینی گیارۆدەی کۆتوپێوەنادەکانی 
ببووەوەا لەوە بەداخ بوو بۆ هەتا هەتایە شرستی بە مامۆساتاکە و 
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ەیەکیشاای نەبااوو بتااوان  پەیوەناادییان مەتاارانەکەی هێناااوە. هاایچ ڕێگ
ئەوانەی منیاااااااان گرتاااااااووەا پێوەبرااااااا و ئاگاداریاااااااان برااااااااتەوە. 

بەردەکلیلەکەشاایان پێاایە! ئەوان بەر لە ئااێمە دەسااتیان بە جااامەکە 
! لەو تاریراییە خنرێنەرەداا سینی ویاردی دەخوێناد. لاێگەڕا ڕادەگا

 ی.ژان و ئازارەکەی جەستەی ببێتە خۆراکی نزا و پاڕانەوە
. ئاااای خاااوایەا باااۆ پەڕجوویێااا . پێویساااتی  بە پەڕجوویێااا  هەیە
سااینی هاایچ ڕێگەیەکاای لەبەردەماادا نەبااوو تااا بزاناا  هەر چەنااد 

 سەماتێ  دوای ئەوەا پەرجویێری بۆ پەیدا دەب .
 

"ڕۆبەرت؟" ساااۆفی هێشاااتا هەر تێوەڕاماااابوو. "چیباااووا هەر ئێساااتا  -
 شادیێ  پەڕیە سەر دەموچاوت."

لێاادایەوەا پەی بەوە باارد کە شااەوینگەکانی بە النگاادنیش ئاااوڕێری 
مەحرەماااای لەسااااەر یەکاااان و  دڵیشاااای خێاااارا لێاااادەدا. هەر تااااازە 

تااااۆ بڵێاااای لەڕاسااااتیدا بیرۆکەیەکاااای سااااەیری بە مێشااااردا هااااات. 
؟ "سااااۆفیا پێویسااااتی  بە ڕوونرااااردنەوەی ئەوەناااادە ئاسااااان باااا 

 بەکارهێنانی تەلەفۆنی تۆ هەیە."
 ئێستا؟" -
 ووە.""پێمواب  شتێر  بۆ دەرکەوت -
 "چی؟" -
 "خولەکێری دیرە پێت دەڵێ . تۆ تەلەفۆنەکەت  بدەر ." -
سۆفی خەمبار دیاربوو. "بە گومان  فاش  چاودێری لەسەر دانااب .  -

 بەنم لە خولەکێ  تێمەپەڕێنە." ئینڵا تەلەفۆنەکەی دایە دەست.
 "باشە چۆن زەن  بۆ ئەمریرا لێبدەم؟" -
. خزمەتگاوازرییەکەم "تۆ دەب ا داوای لێبرەی ئەوان پارەکەی بادەن -

 پەردەپۆشی زەنگلێدانی دەرەوە ناکا."
النگدنیش سفری داگرتا دەیزانی شەست چرکەی داهاتوو لەوانەیە 
وەنماااای پرسااااێری دەساااات باااارەو  ا کە تەواوی شااااەوەکە بااااۆی 

 مەتەڵێری هەڵنەهێندراو بوو.
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 ٦٨بەندی 

 
کە زەنگی تەلەفۆنەکەی سەرنووسەری گۆڤاری نیویۆریا )جۆنای 

وکمااان( لێاادراا تااازە چووبااووە سااەر پااێخەفەکەی خااۆی بااڕاز . فا
ا بۆڵەبااۆڵێكی لێااوە هااات و دەسااتی دایە زەنگاای بەم درەناا  وەخااتە

 دەسری تەلەفۆنەکە.
لە ئامێری تەلەفۆنەکە لەپێشدا دەنگی بەگەڕخەرەکەی هات و داوای 
 لێررد؛ "ئایا  ایلی بەوەی پارەی زەنگلێدانی ڕۆبەرت النگن بدەی؟"

اا جااۆنز گڵااۆپەکەی هەڵراارد و ا"ئماا ... بەدڵنیاااییەوە بەڵاا  مەتەڵئاساا
 باشە."

 هێڵەکە کرتەیەکی لێوەهات و . ")جۆنای(؟"
"ڕۆبەرت؟ لە خەوت کاااردم و پاااارەی تەلەفۆنرردنەکەشااا  لەساااەر  -

 حیساب دەکەی؟"
")جۆناااای( بمباااوورەا" النگااادنیش وا وەنمااای دایەوە. "مااان زۆر لە  -

پێویسات  پێایە بیازان . ئەر  کاورتی دەیباڕێنمەوە. هەر بە ڕاساتیش 
 دەستنووسی کتێبەکەم. ئەر  تۆ ااااااا."

"ڕۆبەرتا مااان داوای لێباااوردن دەکەم. دەزانااا  کە پاااێ  وتااایا دوا  -
داڕژتاانەوەکەت لەم هەفااتەیەدا بااۆ دەنێاارمەوەا بەنم سااەری خااۆم 
لەبەر پڕ ئیشی بۆ نەخورا. بەڵێن دەدەما دووشەمەی داهاتوو بۆتی 

 بنێرمەوە."
ئەو دانە داڕێیەرەوەیەم نییە. هەر دەمەو  بازان  ئااخۆ "من خەمی  -

بۆ مەبەستی پڕوپاگەنادەی ساەر بەرگەکەا دانەی دەستنووساەکەت 
 بۆ هیچ کەسێ  ناردووە؟"

–)فاوکماااان( دوودڵ باااوو. ناااوێترین دەستنووسااای کتبااای النگااادن 
چەناادان  -گەڕانێاا  بەدوای مێاایووی پەرسااتنی خواوەناادی مێیاانەدا

اجادەلینا باووا کە دەباووە ماایەی مشاتومڕ پاژی دەربارەی ماری م
لەسەر کردن. هەرچەندە بابەتەکە بە جوانی بەڵگەدار کرابووا چەند 
کەساااانێریش پاڵرشاااتیان کردباااووا بەنم )فاوکماااان( نیاااازی نەباااوو 
جااار  چاااپی براااا تااا لە پێشاادا چەنااد مێیوونااای و هونەرناساای 
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لەساەر  ناودار نەیخاوێننەوە و پەساندی نەکەن و کاورتە شتێریشای
نەنووساان. )جۆنااای( دە نااااوی  ەبە و ناااوداری لە دنیااای هاااونەر 
لێگرتبااااوون و هەمااااوو پاژەکااااانی دەستنووساااای کتێبەکەشاااای بااااۆ 
ناردبوونا نامەیەکی پڕ ڕێز و پێزانینیشای لەگەڵادا ڕەوانە کردباووا 
داوای لێرردباااوون بەڵراااو نااااوەڕۆکی کتێااابەکە بە شاااتێری کاااورتا 

ێنن. لە ئەزمااوونی فاوکمانیشاادا تەنااانەت بە دێااڕێریش باا  بیسااەلم
دەرکەوتبااووا زۆر لە خەڵاا  ئەو دەرفەتەیااان دە ۆسااتەوەا چااونرە 

 ناوەکەیان دەکەوتە سەر بەرگی کتێبە چاپرراوەکە.
"جۆنز؟ النگدن بە فشارەوە لێ  پرسی. "ئەر  تۆ دەستنووساەکەت  -

 ناردووەا وانییە؟"
ەوە فاوکماااان برۆکاااانی تێااا  ناااانا هەساااتی کاااردا النگااادن لەو باااار

دڵخۆش نییە. "ڕۆبەرتا دەستنووسەکە پاکو باێگەردەا منایش گاوت  
 بە هەند  پەسندانا سەرسامت برەم."

وچانێ . "ئایا  دەستنووسەکەت بۆ سەرپەرشتیاری ماۆزەی لاۆڤەر  -
 نارد؟"

"باشە تۆ چیت بڕوایە؟ دەستنووسەکەت لە چەناد شاوێنێردا ئامااژە  -
ویاااااش لەنێاااااو بە کاااااۆمەڵە نمایشااااای لاااااۆڤەر دەکااااااا کتێبەکاااااانی ئە

بیبیلۆگرافیااای تااۆ دانا بااۆ کتێباای بێگااانە پیاااوەکە ناااوودەنگێری پااڕ 
 فرۆشی هەیە. سانیێر هی س  و دوو لێرردن نەبوو."

"بێدەنگی لەودیوی هێڵ  تەلەفۆنەکەدا ساتێری درێیی خایاند. "کەی  -
 دەستنووسەکەت بۆ ناردووە؟"

وو تاۆ "سەروبەندی مانگێ  دەب . وەی پێشتر  سەمان کردا پێمواب -
دەبااا  بەم زووانە لە پااااریس بااای. ئایاااا ئەو زەنگااای باااۆ لێااادای تاااا 
بتبینااا ؟" فاوکماااان سااااتێ  بێااادەن  باااووا چاوەکاااانی هەڵگڵاااۆفتن. 

 "بوەستەا ئەر   ەو  نەبوو لەم هەفتەدا تۆ لە پاریس بی؟"
 "من لە پاریس ." -
)فاوکمان( خۆی  یت کردەوە. "تۆ لە پاریسەوە زەنگا  باۆ لێادەدەی  -

 نگلێدانەکەش  لەسەر دەژمێری؟"و پارەی زە
")جۆنااای(ا ئەوە لەساااەر مااان حیسااااب بااارە. ئایاااا ساااانیێر وەنمااای  -

 دایتەوە؟ ئایا دەستنووسەکەی بەدڵ بوو؟"
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 "من ئەوە نازان . هێشتا وەنمەکەی  وەرنەگرتۆتەوە." -
"زۆر باشاااەا باااۆ وەنمەکە تەنگااااو مەبە. مااان دەبااا   تەلەفاااۆنەکە  -

 ن دەکاتەوە. سوپای."دابخەما ئەمە زۆر شت بۆ من ڕوو
 "ڕۆبەرت اااااا" -

 النگدن لەسەر هێڵ نەما.
)فاوکماااان(یش دەساااری تەلەفاااۆنەکەی داناااایەوەا لە بااا  باوەڕیاااان 

تەناااانەت ا وا لە گااای هااازران ڕاچاااوو. دانەرانساااەری خاااۆی باااادا. 
 هۆشمەندەکەشیان شێتوشارە.

 
لەنێااو ڕێاانج ڕۆڤەرەکەداا تیبیناا  لە  ا ااای پێرەنینااای دا. "ڕۆبەرتا 

ەڵێااای کتێبێرااای دەستنووسااات لەمەڕ  ووڵباااوونەوە لە کاااۆمەڵگەی د
نیێناای نووساایوە و سەرنووسااەرەکەش دەڵاا  دانەیەکاا  بااۆ  جهاااتە 

 نیێنییەکە ناردووە؟"
 النگدن  لە شوێنی خۆی داهێزرا. "ڕوونو ئاشررایە." -
 "هاوڕێ ا ڕێرەوتێری ب  بەزەییانەیە." -

. داوا کەوە نیایەڕێرەوتەکە هیچ پەیوەندی بە شاتەالنگدن دەیزانی؛ 
لە ژای ساااانیێر کاااراوە بەڵراااو پەساااەندنامەی خاااۆی بخااااتە ساااەر 
ەا دەستنووساااێ  ساااەبارەت بە پرسااای پەرساااتنی خواوەنااادی مێیااان

براااار   کە  224)تااااایگەر وودی( ئەمەش وەی ئەوە وابااااوو داوا لە
کتێبێ  لەسەر گۆلف بسەلمێن . لەوەش زیاتر مایەی دڵنیاا باونەوە 

نی خواوەناادی مێیاانە براااا دەبااوایە بااوو هەر کتێبێاا  باساای پەرساات
 ناوی مریداینی سایۆنیش بیێن .

"دەیا ئێساااتا لەگەڵ پرسااایاری یەی ملیاااۆنیا" تیبینااا  باااوو وای بە  -
النگااادن گاااوتا هێشاااتاش هەر پێااادەکەنی. "ئایاااا  هەڵوێساااتی خاااۆت 

 لەبارەی مریدانی سایۆن چی بووا مەیلدار یان ب  مەیل؟"
ی تیبینگی تێگەیشت. پرسیار النگدن بە باشی مەبەستە ڕاستە ینەکە

لە زۆر مێیوونووساااان کاااراوە ا ئااااخۆ باااۆچی تاااا ئێساااتا دەساااتەی 
مریدان ڕازی بەڵگەنامەکانی سانگریل نادرکێن . هەندێ  پێیانوابووا 

                                                           
224

  Tiger Woods ی گۆلفە.یاریزانێکی بەناووبانگی ئەمریکای گەمە 
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دەبااا  ئەو زانیارییاااانە دەمێااا  باااوایەا باڵوکراباااانەوە. "مااان هااایچ 
 "هەڵوێستێر  دەربارەی ڕەفتارەکانی دەستەی مریدان دەرنەبڕیوە.

 "مەبەستت کەمتەرخەمن." -
النگااادن شاااانی باااۆ هەڵتەکاناااد. دیااااربوو تیبینااا  لەگەڵ ئەوەداباااوو  -

بەڵگەنامەکان بۆ خەڵ  ئاشررا برارێن. "سادەوئاساان مان مێایووی 
دەسااااتەی باااارایەتی  خسااااتۆتە ڕووا ئەواناااا  وەی  کااااۆمەڵگەیەکی 
هاااااوچەرخی پەرستشاااای خواوەناااادی مێیاااانە وێنااااا کااااردووەا کە 

 پاسەوانانی بەڵگەنامە کۆنینەکانن."پارێزەری جامەکە و 
 سۆفی سەیرێری کرد. "ئەر  ناوی بەردەکلیلەکەشت بردووە؟" -
النگدن چاوی ترووکاند. بەڵی ناوی بردبووا چەنادین جااریش. "مان  -

باساای بەردەکلاایلە پێشاابینیرراوەکەم وەی نمااوونەیەکی ماااوەدرێیی 
دەسااااااتەی مریاااااادان کااااااردووە کە بەڵگەنامەکااااااانی سااااااانگریلیان 

 تووە."پاراس
سااۆفی بە شااێوەیەکی سەرسااامانە بیناادرا. "پێمااوایە ئەمە 'پاای ئااێس  -

 ڕۆبەرت النگدن بدۆزەرەوە'ا ڕوون دەکاتەوە."
النگدن هەستی کرد شتێری دیرە لە نێو دەستنووساەکەدا ساەرنڵی 
سااانیێری ڕاکێشاااوەا بەنم بااابەتەکە جااار  ماااویەتی دەباا  بەتەنیااا 

 لەگەڵ سۆفی تاوتوێی برا.
ۆفی بەدەناا  هاااتەوەا "تااۆ درۆت لەگەڵ کاااپتن فاشاا  "کەواتەا" ساا -

 کرد."
 "چی؟" النگدن وای لێررسی. -
"تۆ پێت گوتا هەرگیز پەیوەندی نامەگۆڕینەوەتان لەگەڵ باپیرەمادا  -

 نەبووە."
 "بەڵ ا نەمبووە! سەرنووسەرەکە دەستنووسەکەی بۆ ناردووە." -
وە "ڕۆبەرتا بیاری لێاابرەوە. خاۆ ئەگەر فاشاا  ئەو زەرفە نەدۆزێااتە -

کە سەرنووساااەرەکە  دەستنووساااەکەی پااا  نااااردووەا ئیااادی وای 
لێردەداتەوەا تاۆ باۆت نااردب ." ساۆفی ئیساتێری کارد. "یاان لەوەش 

 پۆلرترا تۆ بە دەست شتەکەت داوەت  و درۆشت کردووە."
کاتێریش ڕێنج ڕۆڤەرەکە گەیشاتە فڕۆکەخاانەی )لێبێاوگرت(ا ڕیمای 

کەوتبااووە ئەوسااەری  بەرەو گەراجە بچرااۆالنەکەی  فااڕۆکەکەا کە
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هێڵەکەا ڕۆیشت. کاتێكیش لێ  نزی  بوونەوەا پیاوێری کوشاتەخەو 
لەبااان جلااای خاکیااادا هەر چاوەکاااانی هەڵااادەگڵۆفتن و خێااارا بەرەو 
گەراجەکە دەهاااات و بە دەساااتیش ئامااااژەی باااۆ دەکاااردنا ئەوساااا 
دەرگە سااااااایرەدارەکە لەبااااااااریەی تااااااارازاا ئاااااااامێریری ئاسااااااانینی  

 ت. ڕەونە داری سری بەدەرکەو
النگاااادن سااااەیری بەدەناااای فااااڕۆکەکەی کاااارد و پرساااای؛ "ئەمەیە  -

 ئێلیزابیت؟"
 النگدن پێرەنی. "ئەمە بەزێنەری کەناڵە ئاوییەکەیە." -

پیاااوە خاااکی لەبەرەکە بە غاااردان بااۆ الیااان هاااتا چاویشاای لەبەر 
الیتی پێشاەوەی تاڕومبێلەکە هەڵنەدەهاات. "گەورەما هەماوو شاتێ  

بە ئەکسێنتێری بەریتانییەوە گاوت.  خەریرە ساز بب ا" ئەم  سەیەی
"داوای لێبااااااوردنیش دەکەم کە هەنااااااد  دواکەوتااااااینا بەنم تااااااۆ 
لەپڕێرەوە پێت گوت  و اااااا " کاتێریش چاوی بە دەستە یااوەرەکەی 
تیبینااا  کەوتا کاااابرا ئیساااتێری کااارد. ساااەیری  ساااۆفیا النگااادن و 

 تیبینگی کرد.
ە کارمان بە لەنەدەن تیبینگیش پێ  گوتا "هاوکارەکان  و من بە پەل

کەوتاااووە. کاتیشااامان نیااایە بە فیاااڕۆی بااادەین. تراااایەا دەساااتبەج  
دەرچاااااوونەکە ڕێااااا  باااااخە." کااااااتێریش ئەمەی گاااااوتا تیبینااااا  

 دەمانچەکەی لە نێو تڕومبێلەکە دەرهێنا و دایە دەستی النگدن.
کاااتێریش فااڕۆکەوانەکە دەمااانچەکەی بیناایا چاااوی لاا  زەق بااوون. 

ڕۆیشات و بە چارپەوە پێای گاوت؛ "گەورەما ئەو بەرەو الی تیبین  
خاکەڕاییاااااانە داوای لێبوردنااااات لێااااادەکەما بەنم گەشاااااتە فاااااڕینە 
دیرلۆماااتیریەکەما تەنیااا تااۆ و پێشااخزمەتەکەت دەگاارێتەوە. ناااتوان  

 ەکانت سوار برەم."میوان
"ڕیچاااااردا" تیبیناااا  بە نەرمە خەناااادەیەکەوە پێیگااااوتا "دووهەزار  -

یەکی سااوارکراو دەڵاا   تااۆ دەباا   پاااوەنی ئەسااتەرلینی و دەمااانچە
میوانەکانیش  سوار برەی." ئینڵا ئامااژەی بە ڕێانج رۆڤەرەکە دا. " 

 بەدبەختەی پشتەوەی تڕومبێلەکەش. لەگەڵ ئەو میوانە
 ٦٩بەندی 
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ی فاڕۆکەی جاۆری  Garrett TFE-731گاتێاتجاووت ماشاێنی 
هااورمینی هاااتا بە هەمااوو هێاازی خااۆی  Hawker 731هاااوکەر 

ن دەفااااڕی. لەدەرەوەی پەناااڵەرەکەداا فڕۆکەخااااانەی بەرەو ئاساااما
 )لێبورگێت(ا لەبەر خێراییەکە وردەوردە دوور دەکەوتەوە.

ا سااۆفی لەگاای هاازران ڕاچااووا وای بڕوابااووا ماان لە ونت ڕادەکەم
ئەو گەمەی مشااا  و پشااایلەی لەگەڵ کااااپتن فاشااا ا لە هاااۆبەیەکی 

یەکی ئاااخر هەوڵاا  دەدا کااابراوەزارەتاای بەرگااری کۆتااایی پاا  د . 
بێخەتا برارێزم. هەوڵ  دەدا ڕاسراردەی سەرەمەرگی باپیرەم بەج  

. بەنم وەی سااااااۆفی دەیزاناااااایا ئەگەری ئەو پەنااااااڵەرە بگەیەناااااا 
کارانەوەیەا داخاارا. ئاااخر ئەو ونتاای بە باا  بەڵگەنااامە و بە یاااوەری 
کەسێری داواکراو و بارمتەیەی بەجێادێڵ . خاۆ ئەگەر "هەر هێڵێرای 

ی هەب ا ئەوا وەی بیری لێدەکردەوەا هەمووی پاکانە" هەرگیز بوون
 . بە خێرایی دەنگیش بەزاندیبەزاند. 

ساااااۆفی لەگەڵ النگااااادن لە تەنیشااااات تیبینااااا  لەنزیااااا  کاااااابینەی 
فڕۆکەوانەکە دانیشتبوو. بەگوێرەی  تابلۆ زێاڕینەکەی ساەر دەرگاا؛ 
فااڕۆکەکە بااۆ دەسااتەیەکی گااوڵبیێر دروسااتررابوو. ئەو کورسااییە 

ییانە کە بە ناوەکەوەکە چەسپ بوون و دەکرا کەشخە و خولخولۆک
ڕووشیان بساووڕێندرێتەوە ساەر مێازە الکێشاەییەکەا کە لەدارێرای 
پتەو دروست کراوە. ژوورێكی بچرۆلەی کاارگێڕی. هەرچەنادە ئەو 
پێشااااەوەی کەشااااخەییەی فااااڕۆکەکە کەمتاااار ڕووپۆشاااای بەشاااای 
پشتەوەی دەکردا لەو  کورسی بەجیا لەنزی  ئاودەستەکە هەبووا 
پێشخزمەتەکەی تیبینیگیش دەمانچەی بە دەستەوە باووا بە ئێرەیای 
پێبااردنەوە فەرمااانی تیبینگاای جێبەجێاادەکرد و پاسااەوانی لە  ەشااە 
خوێناااوییە پاااڵرەوتووکە دەکااردا کە هەر وەی جانتااایەی لەو گااۆڕە 

 فڕێدرابوو.
"برادەرە خۆشەویستەکان ا بەرلەوەی بچینەوە سەر بەردەکلیلەکەا"  -

ێگوتنا "مەرا امە گەر ڕێگاام بادەنا یەی دوو  ساەتان  تیبین  وای پ
باااۆ بااارەم." دەنگەکەشااای دڕدۆنگاااانە دەهاااات وەی ئەوەی باوکێااا  
دەرسای ساێرس بە کااوڕ و کچەکاانی بااداا واباوو "دۆسااتەکان ا پەی 
بەوە دەبەم منیش هەر میوانێری ئەم گەشاتەما باۆ ئەمەش خاۆم بە 
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نی خااااۆی شااااەڕەفمەند دەزاناااا . هێشااااتاشا وەی پیاوێاااا  کە ژیااااا
لەپێناااوی گەڕان بەدوای جااامەکەدا بەسااەر بااردووەا هەساات دەکەم 
ئەرکاای ماانە ئاگادارتااان باارەمەوەا کە بەدەر لە مەترسااییەکانا ئێااوە  
خەریرن بەسەر ڕێگایەکدا هەنگاو دەنێنا گەڕانەوەی بۆ نییە." ئینڵا 
ڕووی بەالی سااااۆفیدا وەرسااااووڕاندا "خاااااتوو سااااۆفیا  باااااپیرەت 

یااازە ڕادەساات کااردیا کە جااامە پیاارۆزەکە بە کریرتیسااەکەی بەو ن
 زیندوویی برارێزی." 

 "بە ڵ ." -
"مااایەی لێتێگەیشااتنەا ئێااوە هەساات بە ئەری دەکەنا دەباا  بە دوای  -

 ڕێگەکەیدا بڕۆنا ئەوسا بۆهەر شوێنێرتان ببا."
سۆفی سەری لە اندا وەی ئەوەی هێشتا هانادەری دووەم لەناویادا 

. ساااەرباری دڵنیااااکردنەوی ڕاساااتی دەباااارەی خێااازانەکەمبراااوڵ . 
النگاااادنا لەوەی بەردەکلاااایلەکە هاااایچ پەیوەناااادیێری بە ڕابااااردووی 
سااۆفیەوە نییاایەا کەچاای خاااتوونەکە لە هەناویاادا هەسااتی بە یەکەوە 
گرێدانێری تەلیسمەکە دەکردا هەروەی چۆم کریرتیسەکە بەدەساتی 
باپیرەی دروسترراوەا دەیەویست بە هۆیەوە  ساەی لەگەڵادا براا و 

لە چارەسەری ئەو ساڵە بەتاڵە لە دەساتچووانەی بەدوایادا  جۆرێ 
 غاریداوەا بخاتە ڕوو.

" ئەمشەو باپیرەی تۆ و هەرس  کەسەکەی دیرە مردنا" تیبین  وا  -
لەسااااەر  سااااەکەی ڕۆیشاااات؛ "ئەواناااایش ئەوەی لەتوانایاناااادا بااااووا 
بەردەکلیلەکەیااان لە بەراماابەر کڵێساااکەدا پاراساات. ئاااخر ئۆپااویس 

بوو بەردەکلیلەکەی برەوێتە دەست. بە هیواما لەوە دای زۆری نەما
تێبگەیا ئەمە تاۆ دەخااتە بەردەم بەرپرسایاریەتییەکی زۆر تاایبەت. 
ئێسااتا مەشااخەڵەکە ڕادەسااتی تااۆ کااراوە. مەشااخەڵێری تەمەن دوو 
هەزار سااااڵە نااااب  خاااامۆش برااار . ناشاااب  مەشاااخەڵەکە برەوێاااتە 

ەیرێری سندوو ە دەستی هەڵەوە." تیبین  کەمێ  لە  سە وەستاا س
گااوڵە ڕەزیاایەکەی کااردا ئینڵااا تێیەڵچااۆوە. "خاااتوو نیهااوا ماان لەوە 
تێدەگەم تۆ لەم شتەدا هیچ بیاردەیەکت نەبووەا بەنم لەبەر خاتری 
باااااااااایەخی شاااااااااتەکەا تاااااااااۆش دەبااااااااا  بە تەواوی بە ئەرکااااااااای 
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بەرپرسیارێتییەکەت ڕابرەرمووی... یااخود دەبا  بەرپرسایارێتییەکە 
 برەی." ڕادەستی یەکێری دیرە

ئاخر باپیرەم کریرتیسەکەی بۆ من بەج  هێشتووە. دڵنیاش  لەوەی  -
 ئەو پێیوابووە  بەباشی بەرپرسیارێتییەکە هەڵدەگرم."

تیبیناا  وادیاااربوو بەجااۆش بااووا بەنم باا   ەنااامەتیش بااوو. "زۆر  -
چاکە. ئیرادەیەکی بەهێز پێویستە. هێشتاشا پەرۆشی ئەوەم ئەگەر 

کریرتیساااەکە برەیاااتەوەا ئەوا دەتخااااتە تاااۆ بتاااوانی ساااەرکەوتووانە 
 بەردەم تا یرردنەوەیەکی مەزنتر."

 "چۆن؟" -
"ئاااااازیزەکەما بێااااانە بەرچااااااوی خاااااۆتا لەپڕێرااااادا نەخشاااااەڕێگای  -

دۆزینەوەی شوێنی جامە پیرۆزەکەت لەناو لەپی دەستدا ب . ئیادی 
لەو ساتەدا تۆ هەڵگری ڕاستیێریا دەکر  مێیووی بۆ هەمیشە پا  

هەڵگاری ڕاساتیێ ا کە پیااوە چەنادین ساەدەیە بگۆڕ . تاۆ  دەبیاتە 
بەدوایااادا دەگەڕ . تاااۆ ڕووبەڕووی بەرپرسااایارێتی ئاشااارراکردنی 
ڕاسااتی بە ڕووی جییاناادا دەبیااتەوە. ئەو کەسااەی واشااەا دەکاار  
لەالیەن زۆر لە خەڵاا  ڕێاازی بگیاار  و لەالیەن زۆری دیرەشااەوە 

و  . پرسەکەش لێرەدایەا ئااخۆ تاۆ باایی پێویسات هێاز225بقێزێندر 
 بڕستی هەڵگرتنی ئەو ئەرکەت تێدایە."

سۆفی کەمێ  وەستاا ئینڵا گوتیا "دڵنیا نای  کە بڕیاارەکە های مان  -
 ب ."

برۆکااانی تیبیناا  وەی کەوانەیااان لێیااات. "نەخێاار؟ خااۆ ئەگەر هاای  -
 هەڵگری بەردەکلیلەکە نەب ا کەواتە هی کێیە؟"

"دەساااتەی برایەتااای کە ساااەرکەوتووانە باااۆ ئەو مااااوە دوورودێااایە  -
 یێنییەکەیان پاراستووە."ن
"دەسااتەی مریاادان؟" تیبیناا  دودننە دیااار بااوو. "بەنم چااۆن؟ ئاااخر  -

ئەمشاااەو دەساااتەی برایەتااای لەبااااریەی هەڵوەشاااا. هەروەی خاااۆت 
گوتاااتا بێساااەر کااارا. چ لەڕێااای دزەکردنااای یەکێااا  بااا  باااۆ نێاااو 

یەکێ  لە پلە بانکانیاانەوە  226ڕیزەکانیانا یاخود بە هۆی شۆفاری
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 بقێزێندرێ: قێزاندن: قێزلێبوونەوە، ڕق لێبوونەوە.  
226

 شۆفاری: جاسووسی.  
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گیز  ئەوە نازانینا بەنم ڕاستییەی هەیەا یەکێا  پەی ب ا ئێمە هەر
پێبردوون و ناسنامەی هەرس  کوژراوەکانی ئاشررا کاردووە. مان 
لەم خاااڵە وەرچەرخاااویەدا متمااانە بە هاایچ کەسااێ  ناااکەم لە نێااو 

 دەستەی برایەتیدا بێتە پێشەوە."
 "کەواتە پێشنیازت چییە؟" النگدن وای لێررسی. -
ئەوە دەزانااایا دەساااتەی مریااادان ئەو  "ڕۆبەرتا خۆشااات وەی مااان -

هەموو ساننە نیێنییەکەی پاراستووەا هەر باۆ ئەوە نەباوو تاا هەتاا 
هەتاااایە تاااۆزی لەبیرچاااوونەوەی لەساااەر بنیشااا . ئەوان چااااوەڕێی 
ساااتی مێیوویناای خۆیااان دەکاارد تااا نیێنیاایەکە لەگەڵ  خەڵراادا بەش 

 یارە."برەن. ئەو کاتەی کە جییان  بۆ  زانینی ڕاستییەکە سازوتە
"ئیااادی تاااۆش پێتاااوایە سااااتە گااارینگەکە هااااتووە؟" النگااادن وای لااا   -

 پرسی.
"بە دڵنیاییەوە. لەوە ڕاشراوانەتر ناب . هەماوو نیشاانە مێیوویەکاان  -

سازنا خاۆ ئەگەر دەساتەی مریادان نیاازی وانەباووب ا بەم زووانە 
 نیێنییەکە ئاشررا براا باشە بۆچی کڵێساکە پەالماری دان؟"

لەسااەر ئەو  سااەیە کاارد و گااوتی؛ "ئاااخر خااۆ  سااۆفی مشااتومڕی  -
 هێشتا  ەشەکە  ئامانڵەکەی خۆی پێنەگوتووین."

"مەبەستی  ەشەکە مەبەستی کڵێساکەیە." تیبین  وا وەنمی دایەوە.  -
"ئەویش لەناوبردنی  بەڵگەنامەکانەا کە پەردە لەسەر  لەخشتەبردنە 

ەی گەورەکە هەڵاااادەداتەوە. ئەم شااااەو کڵێساااااکە زۆر لە ئامااااانڵەک
نزی  کەوتبووەوەا هەرگیز وا لێای نزیا  نەبووباووەا خااتوو نیهاوا 
دەساااتەی مریااادانیش متمانەیاااان بە تاااۆ داوە. ئەرکااای ڕزگاااارکردنی 
جااامە پیاارۆزەکەا ڕوونوئاشااررا هێنااانەدی دوا خواسااتی دەسااتەی 

 برایەتییەا کە ئەویش ئاشرراکردنی ڕاستییەکەیە بۆ جییان."
. ")الی(ا داواکاردن لە ساۆفی کە النگدن خۆی لە  سەکە هەڵقورتاناد -

بڕیارێری وا بداا خۆی لەخۆیدا بارێری زۆر  وڕسە بۆ کەسێ ا کە 
هەر ساااەماتێ  لەمەوەبەر بە هەباااوونی بەڵگەنامەکاااانی ساااانگریلی 

 زانیوە."
تیبینگااایش ئااااهێری هەڵرێشاااا. "خااااتوو نیهاااوا باااۆ فشاااارەکەم داوای  -

وەا ئەم لێبااااوردن دەکەم. ڕوونوئاشااااررا هەمیشااااە وام بااااڕوا بااااوو
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بەڵگەنامااانە دەباا  ئاشااررا براارێنا بەنم دوا بڕیاااریش هاای تااۆیە. 
سادەوئاساااااااان هەسااااااات بە باااااااایەخی ئەوە دەکەما دوای ئەوەی 

 بەسەرکەوتووی بەردەکلیلەکە دەکرێتەوەا چی ڕوو دەدا."
"مێرخاسانا" سۆفی بە دەنگێرا  لێباڕاوانەوە پێای گاوتن؛ "بە  ەولای  -

یااتەوەا بەڵرااو جااامەکەیە تااۆ خۆتااانا 'خااۆ تااۆ نیاات جااامەکە دەدۆز
دەبینێااااتەوە'. مناااایش متمااااانەم بەوە هەیەا کە جااااامەکە  لەبەر هەر 
هۆکارێ  ب  منی دۆزیوەتەوە؛ کە کاتوساتیشای هااتا دەزانا  چای 

 دەکەم."
 هەر دوو پیاوەکە چاویان ل  زەق بوو.

"دەی کەواتەا" ساااااۆفی لە دواییااااادا وای پێگاااااوتن و ئاماژەشااااای بە  -
 رینەکە دا. "با دەست بەکار بین."سندوو ە گوڵەڕەزە دا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٠بەندی 
 

ماااانزم کااااولل  لە ژووری نیگارکێشااااانی کۆشااااری شاااااتو ڤیلیاااا  
لەبەردەم ئاااااااااگردانەکە وەسااااااااتابووا ئاااااااااگرەکەش بە هێواشاااااااای 
دادەمرکایەوە و خۆیشی هەستی بە مەلاوولی دەکارد. کااپتن فاشا  

لەفۆناادا هەر کەمێا  بااوو گەیشااتبووا لە هاۆدەکەی تەنیشااتەوە لە تە
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هاتوهاواری بووا هەوڵی دەدا ساەرەداوێری پەیوەسات بە شرساتی 
 سۆراخی دەرچوونی رێنج ڕۆڤەرەکە بدۆزێتەوە.
ا وا لە گای هازران دەکر   ئێساتا بەو هاۆیەوە لەهەر شاوێنێ  با 

 ڕاچووبوو. 
بەوەی ڕاساااتەوخۆ گاااوێڕایەڵی فەرمانەکاااانی فاشااا  نەباااووە و باااۆ 

ی ون کاااااردا کاااااۆلل  بە جااااااری دووهەمااااایش ساااااۆراخی النگااااادن
دۆزیاانەوەی جێفیشااەکی دەمااانچەکە لەسااەر ناااوکەوەکە خۆشااحاڵ 
بووا ئەمەش پاڵرشتیكی ئەو بوو بەوەی لە ژوورەکەدا تە ە کاراوە. 
ل  هێشتاش میزاجی فاش  ترشووتاڵ باووا کاۆللێش پەی پا  باردا 

 دوای ئەوە بارودۆخەکە دادەمرکێتەوەا لێرەوتەی خۆی دەب .
سەرەداوانەی لەو  دەرکەوتباوونا پێنەدەچاوو  بۆ بەدبەختیش ئەو

بیااانگەیەنێتە هاایچ شااوێنێ ا یاااخود كاا  لەو شااتانەوە گاانوە. ئاااخر 
تاڕومبێلە ئااودییە ڕەشاەکەی لە دەرەوە ڕاگیراباووا  لەژێار نااوێری 
ساختە و بە کاارتە حیساابێری  ەڵاپ بەکار  گیراباووا پەنڵەماۆری 

 ەدەگرتەوە.سەر شتەکانیش لەگەڵ ئەوەی ئینتەرپۆ  یەکی ن
لەو دەمداا پۆلیسێری دیارە بە پەلەپاڕوز  خاۆی بە ژووردا کارد و  -

چاوەکااانی نیشااانەی هەواڵاای نااوێی پێااوە دیااار بااوو. "ئەر  کاااپتن 
 فاش  لە کوێیە؟"

کاااۆللێش بە ئاساااتەم لەبەردەم بااازۆتە گەشااااوەکانی نێاااو ئااااگردان  -
 سەرێری بۆ هەڵبڕی. "خەریری تەلەفۆن کردنە."

وومەوەا" فاشااا  بەدەم  ساااەکردنەوە هااااتەوە " لە تەلەفاااۆنرردن بااا -
 ژوور. "چیت پێیە؟"

پۆلیسەکە پێی گوت؛ "گەورەما تازە بنرە زەنگای لێادا کەوا )ئەنادر   -
ڤێرنااا ( لە باااانری زیاااوریخ باااۆ کەلاااوپەلی ڕاساااراردەییا پەیوەنااادی 
کااردووە. دەیەو  بە تەنیااا لەگەڵ تااۆ  سااە برااا. ئەو چیاارۆکەکەی 

 خۆی گۆڕیوە."
 ای پێگوتەوە."ئاوا؟" فاش  و -

 ئیدی کۆللێش سەری هەڵبڕی.
")ڤێرن ( دانی بەوەدا نااوەا کە ئەمشاەو النگادن و ساۆفی چاوونەتە  -

 نێو بانرەکە."
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"ئێمە ئەوەمان بۆ دەرکەوتوووەا" فاش  زیاتر گاوتیا "باشاە ڤێرنا   -
 بۆچی درۆی لەگەڵدا کردین؟"

"ئەو گاااوتی تەنیاااا لەگەڵ تاااۆدا  ساااە دەکااااا بەنم  اااایلیش باااووە بە  -
 ەواوی هاوکاریمان برا."ت
 "لەبەرامبەر چیدا؟" -
باااۆ ئەوەی نااااوی باااانرەکەی لە نێاااو هەواڵەکانااادا نەیەتا هەروەهاااا  -

لەپێناااو گەڕاناادنەوەی ئەو شااتەی لە بااانرەکەدا دزراوە.  سااەکە وا 
 پێدەچی النگدن و نیهو شتێریان لە حیسابی سانیێردا دزی ب ."

 ن؟""چی؟" کۆلل ا  سەکەی وا لەدەم دەرپەڕیا "چۆ -
فاشاا  بااۆ ساااتێ  چاااوی نەترووکاناادا نیگااای لە پۆلیسااەکە بااڕی و  -

 گوتیا "چیان دزیوە؟"
"فێرن  وردەکااریەکەی نەگاوتا بەنم  لە دەنگیاڕا دیااربووا هەماوو  -

 شتێ  دەکا بۆ ئەوەی دزراوەکە بگەڕێنێتەوە."
کۆلل  هەوڵی دا ئەوە بێنێتە بەرچاوی خۆیا ئاخۆ ئەم شاتە  چاۆن 

النگااادن و ساااۆفی دەمانچەیەیاااان لە کارمەنااادی  ڕویاااداوە. لەوانەیە
بانااا  بەرزکاااردبێتەوە؟ بەڵراااو ڤێرنێیاااان ناچاااار کردبااا  حیساااابی 
سانیێریان بۆ براتەوە و ڕێای هەنتنیشایان بە تاڕومبێلە زرێادارەکە 
بۆ ئاوەن برا. وەی هەستێكا کۆلل  ئەوەی بە زەحمەت دەبینیا کە 

 سۆفی نیهو لە شتێری وا هەڵقورتا ب .
دینەکەشەوەا پۆلیسێری دیرە گەیشت و بانگی فاشاێی دەکارد. لە نان

"کاپتن؟" من دوا ژمارەی لێدراوی تەلەفۆنەکەی مساتەر تیبیانگ  باۆ 
دەرکەوتا ئێستاش لەگەڵ فڕۆکەخانەی )لێباۆوگرت( لەساەر خەتا . 

 هەواڵی ناخۆش  پێیە."
 

دوای چەنااد چاارکەیەیا فاشاا  خەریراای خااۆ کااۆکردنەوە بااووا بە 
ی شاااتو ڤیلیاا  بااوو. ئاااخر تااازە بەوەی زاناایا کە تەمااای جێیێشااتن

تیبینااا  بە فڕۆکەیەکااای تاااایبەت لە فڕۆکەخاااانەی )لێبۆرگێااات(ا نیاااو 
 سەماتی  دەب  فڕیوە. 

نااوێنەرایەتی فڕۆکەخااانەکەش لەسااەر تەلەفااۆنەکە وایااان نیشااان داا 
ئەو شوێنەی تیبینگی بۆی فڕیوەا نەزانن. ئااخر هەڵساانی فاڕۆکەکە 
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هایچ نەخشاەی گەشاتەفڕینێریش لە تۆماارەکەدا لە خشتەدا نەبووەا 
نەبااااااووە. هەمااااااووی هەر بە نا ااااااانونی بااااااووەا  تەنااااااانەت بااااااۆ 
فڕۆکەخااانەیەکی بچرااۆلەی ئاوهاااش. فاشااێش لەو بااڕوایەدا بااوو بە 

 فشارێری دروست دەتوان  وەنمی پرسیارەکانی وەربگرێتەوە.
"ماااانزم کااااۆلل ا" لەو کاااااتەی فاشاااا  بەرەو دەر  دەڕۆیشااااتا بە  -

ری بەرزەوە گوتیا "من هایچ بایاردەیەک  نیایە بەدەر لەوە تاۆ دەنگێ
بۆ با ی لێرۆڵینەوەی پۆلیسای دادوەری لێارە جێادێڵ . دەی هەوڵادە 

 هەر تەنیا جارێ  شتێری دروست برەی."
 

 ٧١بەندی 
 

.کاتێ  فڕۆکە هاوکەرەکە لە بەرزایی ئاسامان ڕاسات باووەوە و بە 
ریااااییەوە ساااندوو ە ئاراساااتەی ئینگلساااتان  دەفاااڕیا النگااادن بە و

گااااوڵەڕەزەکەی لەسااااەر کۆشاااای خااااۆی بەرز کااااردەوەا لە دەماااای 
بەرزبوونەوەی فڕۆکەکە بۆ ئاسمان تاا ئەوکاات توناد دەساتی پێاوە 
گرتبوو. ئێستاش سندوو ەکەی لەسەر مێزەکە داناا دەیبینی ساۆفی 
و تیبینگاااااایش بە تاسااااااە و چاااااااوەڕوانییەوە سااااااەریان بەسااااااەردا 

 شۆڕکردۆتەوە.
ندوو ەکەی هەڵاادایەوە و کااردییەوەا ئەمڵارەیااان النگاادن سااەری ساا

خااۆی بە مااۆرە هەڵرااۆڵراوەکەی سااەر سااندوو ەکە خەریاا  نەکااردا 
بەڵرااااو بەو کااااونە بچرااااۆالنەیەی لەژێاااار الیەکاااای سااااندوو ەکەدا 
هەڵرەوتبااوو. نااووکی  ەڵەمەکەی بەکارهێناااا بە هێواشاای گااوڵەڕەزە 

بۆ بەدیار هەڵرەندراوەکەی هەڵدایەوە و دە ە نووسینەکەی بنەوەی 
ا منگەیەکی وای لێوەهااتا خواخاوای باوو  لەبن گوڵەڕەزەکەکەوت. 

بە چاوتێرردنێری نوێووە بتوان  لە دە ەکە بگا. ئیدی هەموو زەینی 
 خۆی خستە سەرا النگدن لە نووسینە نامۆیەکەی کۆڵەیەوە.
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دی س چەیس چ کەیەک  هە تن  ە دی ت ێ ن  ێئومێاسیێک کا د   کە 
 یی. ")یس(  من هی م پێ لێ هەۆنەک ێ." ەرس هەۆس یە

 
لەی شوێنەس    ن لە ەر کور ییەکەس د یی،تبوی  یەیسیتو ین  ە 
 ەشاااااان دیقە یوی ااااااینەکە  بینااااااێ   ەنم یەیە ااااااینەییس زمااااااەین 

تا  ێێن یوی ینەکە لەیس ییبسۆ   بویی ماەیەس  ەر اەمن  ا  ن. 
ش  اااەپی یم  ە زماااەیێ ن ی   اااەی  دی  اااێ  تەیاااەیەت هێمەیە اااێ ی

خێ    پەس  ەیی  ا د یاە ێ  ەم شاتە  ەر اەم  اێ.  یەینە ێتەیی؟
ئااەخ  خاا  ئەمە یەکەمااین ن ز یە ااوی  ە ک  ااەیێی  لە  لە یەییکەس 

 شەرد ێتەیی.
یس تیبینبااایش لە ەر مااابەر  ااا  ن د یی،اااتبوی  هە اااتن دیکااا د لە 
پەرلشااایەۆ گااا  دیگااا ێ. تە اااەمەیس  اااوی هەرچااان زییی دیر ەتااان 

هە ێ  ئەی لە حە  یتەۆ دیلەرزس  ئیسس   ینینن دیقە یوی ینەکەس
خ س ش ن ک دییی  ییستن دیقەکە  بینێ  ئەخ  هێ،تە  نسییقەکە 

 هەر لە ک شن ییبس   وی.
"یەز یم " ییباسۆ  ە  اەیەخەیی چ پەیاسس. "مەزییاسیس یەکەمام ی  اوی  -

زماااەین  اااەمن  اااێ   ەنم ئێساااتە  لەیی دۆنیاااە یااایم. زلر لە زماااەیە 
 زیێنیەۆ تێس یە. هەرچن ئەمەیە یییەتن." ەریکییە  ەمییەکەۆ  
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 " ەۆ و  زلر ک ۆ  ێ." تیبینگ یمەی،ێ ن ی س خستە نیی. -
چااااەیس تیبینااااگ لە ااااەر  اااانسییقەکە هەر ی یەدیکەیت. "زلر لە 
ئەلیفبێت ەس یوێن  ەمییەکەۆ   زیێنیەۆ یییە ی ئەی  زرلکەیە   کە 

ە  ا  ییک  ەری  ر لەگەڵ یوی ینەکەد   ەکاەرس دیهێانن  یی،اەیەی
یەییر ویین دییبان  زیێنێاک. ئەگەر قساە  لە مێا یی   ەیان  ئەی 
 اازرلکە  زیێنااەیە   ە شااێوییەکن نی ییاان زلر لەمێاا  ییاایە لە ااەر 

 زمەۆ  ەرک  یۆ."
ییبااااسۆ هێ،ااااتە لە دیقەکە یااااز  باااا یی. " ەۆ ااااو دیقە یو ااااێنێ ن  

  ێ...؟" 227 یفەردس
سس دی اااتن تیبیناااگ چیاااسس خااا س پێنەگیااا  . "لەی یەیە ئەگەر..." ئیااا 

گەی،تێ ی  نسییقەکەس لە ک شن ییبسۆ دیرهێنە ی    یس خا س  
گو  تەیی. گومەین تێس   یە وی  ییبسۆ زلر  ە   ە  زماەیە دێا ینە 
 اااتەیس ردیکەین ییک گ یاااک  یتاااین  نلماااەین  ەۆەد  اااوی   ەنم لە 
 ااااااەریجە خێاااااا  ییەکەس یەکەماااااان تیبینااااااگ  اااااا   ااااااەر دیقەکە 

ەیەکە لەمە تاەیبەتت ی   ەۆ او یوی اینێ ن یوی ینەکەد   پێیو  اوی زما
 سەر بەکاڵوە ب .  228ن شن یەۆ  تەمن

تیبین  بە هەڵرێشانی هەناساەیەکی  اووڵەوە پەناڵەی بەساەر دە ە 
هەڵرۆڵااادراوەکەدا هێناااا. باااۆ مااااوەیەکی بااااش هیچااای نەگاااوت. بە 
تێرەڕیناااااااای هەر چااااااااارکەیەکیشا تیبینااااااااا  هەساااااااااتی دەکااااااااارد 

"مااان سەرساااام ا" ئیااادی وا متماااانەبەخۆبوونەکەی دەپاااووکێتەوە. 
 کەوتە  سەا "ئەم زمانە بە هیچێ  لەوانە ناچ  کە بینیبێت ."

 النگدنیش لە شوێنی خۆی خاوبووەوە.
 سۆفیش لەشوێنی خۆی هاتە دەن . "دەکر   من بیبین ؟". -

تیبینااا  وا ڕەفتااااری نواناااد وەی ئەوەی هەر گاااوێی لەو نەباااووب . 
 شتێری وات بینیووە؟" "ڕۆبەرتا پێشتر تۆ شتێرت وتا ئایا زووتر

النگاااادن سااااەرودڵی تێرچااااوو. "پێمااااوانییە واباااا . لێاااای دڵنیااااا ناااای . 
 نووسینەکە بە شێوەیەی لە شێوەکان بە شتێ  دەچ ."

                                                           
227

  Sephardic .زمانی جووەکانی ئیسپانیا لە سەدە ی پازدەهەمدا 
228

مەبەست لە لێکدانەوەی دوو ڕاباینی جوولەکەن لەسەر تەلمود، کە مێژووەکەیان بۆ سەدەی   
 یازدەهەمی زاینی دەگەڕێتەوە. 
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)الی(؟" سۆفی پرسیارەکەی خۆی دووبارە کردەوە. ئەمڵارەیان بە  -
دەنگێرااای ڕوون هااایچ گوماااانی تێااادا نەهێشاااتەوە. "دەکااار  منااایش 

 ارەی باپیرەم برەم؟"چاوێ  لەو سندوو ە دەستر
"ئااازیزەکەما هەڵاابەتە." تیبیناا  وای گااوت و سااندوو ەکەی خسااتە  -

بەردەم. تیبیناا  بە  سااەی پێشااووا مەبەسااتی سااووکایەتی پێرااردن 
نەبووا ئااخر ساۆفی  نیهاو لەچااو ئەوان زۆر کەم تەمەن باوو. خاۆ 
ئەگەر مێیوونووسێری پاشایەتی بەریتاانی و هێماناساێری هارڤاارد 

 نەکە بناسنەوە اااااانەتوانن زما
"ئاهاا" دوای چەند چرکەیەی لە ڕوانینە سندوو ەکەا ساۆفی گاوتیا  -

 "پێموایە خەماڵندوومە."
 تیبین  و النگدن بە جووتە لێیەوە ڕامان.

 "مەزندەت بۆی چووە؟" تیبین  وای لێررسی. -
ساۆفی شاانی بااۆ هەڵتەکانادن. "مەزنادەی ئەوەم کااردا زماانەکە هاای  -

 کارهێناوەباپیرەکەمەا زۆری بە
"ئەر  دەتاااوانی دە ە بخاااوێنیتەوە؟" تیبینااا  داوی ڕوونراااردنەوەی  -

 لێررد.
"زۆریش ئاسانا" سۆفی بە جەخترردنەوەا ڕاشراوانەش چێیی لەم  -

بااارەوە وەرگاارت. "باااپیرەم لە تەمەناای شااەش ساااڵێدا ئەم زمااانەی 
فێرکااااردم. بەڕەواناااای دەیخااااوێنمەوە." خااااۆی بەسااااەر مێاااازەکەدا 

ی گلەیاااای ئامێزانەشاااای لە تیبیناااا  بااااڕی. شااااۆڕکردەوە و نیگااااایەک
"جەنابا زۆر ئاشاررایەا بەڕەچااوکردنی هاوئاهەنگیات لەگەڵ تااجی 
شاااااهانەا هەر تەنیااااا پیچێاااا  بەوە سەرسااااام بااااووم کە نەتزاناااای 

 بیخوێنیتەوە."
 برووسرەئاسا النگدن پێی زانی.

 سەیر نییە کە دە ەکە ئاشنایانە ب .
ۆنەیەکی ماااۆزەی فاااۆگی چەناااد سااااڵێ  بەر لەئێساااتاا النگااادن لە بااا

هارڤااارد ئاماااادە بااوو. بیااال گێااتس کە پاااێش وادەی دەرچاااوونی لە 
هارڤارد ڕۆیشتبووا گەڕابۆوە خوێندنگەکەی خۆیا ئیدی هاتبوو تاا 
پارچەیەکی ناوازەی بەپارە نەخەمڵێندراوا کە بریتای باوو لە هەژدە 
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کااااغەز لە مەزادێرااای ئەم دواییاااانەی  هاااامەر ئیساااتێت کاااڕی باااووا 
 وە. بیانداتە

 ملیۆن دۆالری ئەمریری لەسەر وەستا بوو. 30.8مەزادەکەی بە  
 نووسەری الپەڕەکانیش لیۆناردۆ داڤینشی بوو.

لەساەر  –هەر هەژدە کااغەزەکەا ئێساتا بە دەستنووسای لیسساتەر 
دەناسااااار ا پاشاااااماوەی   -نااااااوی خااااااوەنەکەی ئیااااار  لیسساااااتەر

ر و هێڵراااری تێبینینااامەیەکی زۆر دڵگیاار و نایااابی لیۆناااردۆیە: وتااا
نیگارەکااانی داڤینشاای بااۆ بیردۆزەکااانی ئەستێرەناساایا جیۆلااۆجیا 

 ئارکیۆلۆجی و هیدرۆلۆجیا بوو.
النگاادن هەرگیااز ئەو ساااتەی لەبیاار ناااچێتەوەا نااۆرەی گرتبااوو تااا 
سەیری دەستنووسە لەنرخ نەهاتووەکان برا. کە چاویشای پاێرەوت 

ەوە. هەرچەنادە بێئومێدی لێرەوتەوەا ئاخر الپەڕەکان نەدەخوێنادران
نووساااااااینەکە بە خەتێرااااااای زۆر ڕوون و جاااااااوان نووسااااااارابووا 
مەرەکەبێرااای ساااوورباوی لەساااەر کااااغەزێری کااااڵبووەوە بەکاااار 
هاااتبووا کەچاای نووسااینەکە  هەر لە شەڕەپشاایلە دەچااوو. سااەرەتا 
النگااادن وای زانااای باااۆیە پێااای ناخوێنااادرێتەوەا چاااونرە داڤینشااای 

کااۆنینە نووساایوە. لاا  دوای  تێبینینااامەکەی بە زمااانێری ئیتااالی زۆر
ئەوە زیاااتر لەناازیرەوە لێیااان ورد بااووەوەا پەی بەوە بااردا ناااتوان  

 تاکە وشەیەکی ئیتالیش یان تەنانەت پیتێریشی ل  بناسێتەوە.  
"بەڕێاااازا هەوڵاااادە ئەمە بەکاااااربێن ا" دەنگاااای مامۆسااااتایەکی ماااا   -

لەپشاااتییەوە بە چااارپەوە هاااات. خاااانمەکە ئامااااژەی بە ئااااوێنەیەکی 
تی کااردا کە بەچوارچێااوەی نمایشااەکە ڕاگیرابااوو. النگاادنیش دەساا

دەساااااتی دایە ئااااااوێنەکە و دە ەکەی پااااا  تاااااا ی کاااااردەوەا ئیااااادی 
 نووسینەکە بە ناسراوەیی لە ئاوێنەکەدا ڕەنگی دایەوە.

 دەستبەج  نووسینەکە ڕوون و ئاشررا بوو.
النگااااادن پەرۆشااااای ئەوە باااااوو بە دوای هەناااااد  لە دەساااااتراری 

ڕواا بەوەی ئەمەی لەبیرچووبووا کە یەک  لە بەهرە بیرمەندەکاندا ب
بێیمارەکانی توانای داڤینشی نووسینی هەڵگەڕاوە بووا کە باۆ هایچ 
کەی بەدەر لەخاااۆی نەدەخوێنااادرایەوە. مێیوونووساااان هێشاااتاش 
هەر بە مشاااتومڕن لەساااەر ئەوەی داڤینشااای نووسااایویەتیا بەوەی 
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ڕێگایەی باووە  ئایا ئەمە هەر شێوازێری زەو ی خۆی بووەا یاخود
تاااا خەڵراااانی دیااارە نەتاااوانن سوکوئاساااان لەساااەر شاااانەکانی ئەو 
نووسااااینەکە ببیاااانن و شااااتەکانیان بە ئاسااااانی بااااۆ دەرباااارەو  و 
هزرەکاااانی لێبااادزنا بەنم ئەم خااااڵە هەر جێااای دەمە ااااڵی باااوو و 

 نەبڕاوەیەوە. داڤینشی ئەوەی دەکرد کە پێی خۆش بوو.
 

لێی تێگەیشتا خەندە گرتای. سۆفی لە الی خۆی کە ڕۆبەرتی بینی 
"دەتوان  چەند وشەیەکی ساەرەتای نووساینەکە بخاوێنمەوەا" ئیادی 

 ئەمەشی بۆ زیادکرد؛ "نووسینەکە بە ئینگلیزیشە."
"دە ێرااااای هەڵاااااگەڕاوەا" النگااااادن وا هااااااتە  ساااااە. "پێویساااااتمان بە  -

 ئاوێنەیەکە."
"نەخێرا پێویستمان پێی نییە." سۆفیش وای پێگوتەوە. "گرەو دەکەم  -

ڕووە تەناارەکەی سااندوو ەکە بەسااایەتی." ئیاادی سااۆفی ساااندوو ە 
گااااوڵەڕەزییەکەی هەڵگاااارت و لەبەردەم ڕووناااااکییە کاااازەکەی الی 
دیااواری ڕاڕەوەکەی ڕاگاارتا تەماشااای ژێاار پااارچە دارەکەی کاارد. 
ئاخر باپیرەی نەیدەزانی بە هەڵگەڕاوەیی بنووسا ا باۆیە فێڵێرای لە 

دەگێڕایەوە و بەساەریدا نووسینی ئاساایی دەکاردا کااغەزەکەی هەڵا
دەچووەوە. مەزندەی ساۆفی باۆ ئەوە چاووا نووساینە ئاسااییەکەی 
لەسەر دارەکە سووتاندووەا واتە شوێنیەکەی سووتاندووەا پاشاان 
پشااااتی تەخااااتەکەی لە کااااارتیخ دەدا تااااا تەناااا  دەباااا  و شااااوێنی 
سووتاوی پیتەکان دیاردەکەو . ئەوسا پاارچەکە هەڵادەگێڕێتەوە و 

 ی سندوو ەکە دایدەنێتەوە.لەدیوی ناوەوە
 دەستبەج  نووسینەکە دەخوێندرایەوە.

"ئینگلیاازیا" تیبیناا  بااۆڵەیەکی لێوەهاااتا لە شااەرمان سااەری خااۆی  -
 دانەواندبوو. "زمانی زگماکی من."

 
لە پشاااتەوەی فڕۆکەکەشاااداا ڕیمااای لێگاااالود بێیاااوودە هەوڵااای دەدا 

ئەو  گااوێی لە گفتوگااۆی ئەوان باا ا کە بە باشاای نەدەبیسااترا. ڕیماای
ڕێڕۆیشااتنەی ڕەوشاای شااەوی بە دڵ نەبااوو. بە هاایچ شااێوەیەی بە 
دڵاااای نەبااااوو. سااااەری نەوی کاااارد و تەماشااااای کۆتوبەناااادی پێاااای 
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 ەشەکەی کرد. کابرا تەواو بە بێدەنگی پااڵ کەوتباووا وەی ئەوەی 
لەبارێری خۆبەدەستەواندا ب  یااخود بە کاڕی ناوێی باۆ  وتااربوون 

 برا. 
 
 
 

 ٧٢بەندی 
 

زی پازدە هەزار پ  لە زەوییەوەا کات  هەموو هزری النگدن لە بەر
خاااۆی خساااتە ساااەر هاااۆنراوە  لەئااااوێنە ڕەنگااادانەوەکەی ساااانێیرا 
جییانە فیزیرییرە کاڵ دەبووەوەا هەموو هۆنراوەکەش لەبەر تیشرە 

 کزەکەی ناو سندوو ەکە وا دەخوێندرایەوە.

 
 

دەستبەج  سۆفی دەساتی باۆ پاارچە کاغەزێاك بارد و شای رەکەی 
سەر نووسییەوە. کااتێریش لە نووساینەکە باووەوەا هەر ساێریان لە

بە نااااااۆرە دە ەکەیااااااان خوێناااااادەوە. شاااااای رەکەش وەی جااااااۆرە 
وشااااەیەکتربڕینێری ئەرکیۆلۆژیااااانە دەچااااوو... مەتەڵێاااا  پاداشااااتی 
ئەوەی دەدایەوەا چۆن  کریرتیسەکە برارێتەوە. النگادن بە هێواشای 

 شی رەکەی خوێندەوە.
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ەم دەستنووسااە لولاادراوە دەکاااتەوە... وشااەیەکی دێریناای ئاااوەز ئ
یارمەتی ئەوەش دەدا سەرتاپای خێزانە پەڕاگەندەکە کۆبرااتەوە... 
بەردەکێلێااا  کە لەالیەن ساااوارچاکێری پەرساااتگا پەسااان دەدر  

 ڕاستیەکەت بۆ ئاشررا برا. 229کلیلەکەیە... دەکر  ئەتاباشەکە
کە تەنااانەت بەرلەوەی النگاادن لە پاسااوۆردە کااۆنینەکەا کە شاای رە

هەوڵیدەدا ئاشررای براا  اووڵ ببێاتەوەا لە هەنااوی خۆیادا هەساتی 
بە شتێری هاوشێوە سەبارەت بە کێشی شی رەکەا کاردا کە کێشای 

 230پێنج بڕگەیی بوو.
کااات  النگاادن لە جهاااتە نیێنییەکااانی ئەوووپااایی دەکااۆڵیەوەا کە لەم 
 ساڵەیی دواییدا بە ئەرشیفی نیێنی ڤاتیرانەوە خەری  بووا زۆرجار
تووشی ئەم جۆرەی كێشی شای ر دەهاات. باۆ چەنادین ساەدەا ئەم 
جۆرە کێشە پێانج باڕگەییە درێایەا لەسەرتاساەری جییاان شای ر و 
ئەدەبیاااتی پاا  دەنووساارایەوەا هەر لە نوسااەرێری دێریناای گریراای 
ئارکیۆلوسەوە بگرە تا شەکسریرا میلتنا چاوساەر و ڤاۆلتێرا گیاانە 

کێشاااە دەنووسااایەوە. لە ڕۆژی ئازاکاااان کۆمێنتەکانیاااان بەو شاااێوە 
ئەمڕۆشااماندا زۆر کەی لەو بااڕوایەدا بااووە توانااایەکی جادوویااان 
هەبووە. ڕەگوڕیشەی ئەم جاۆرە کێشاەی پێانج بڕگەیای درێایەا باۆ 

  وونیی بترەرستی دەگەڕێتەوە.
بڕگەکااااان. دووبااااڕگەی دژبەیەی. گرژبااااوون و خاااااوبوونەوە. یاااان 

خااااراوە. پێاااانج . جااااووتێری هاوسااااەن . لە پێاااانج ژ  ڕێر231یاناااا 
 گۆشەکەی  ڤینۆی و مێینەی پیرۆز. 

"ئەمە کێشی پێنج بڕگەییە!" تیبین  وا هەڵیدای  و ئااوڕی لە النگادن  -
دایەوە. "شااای رەکەش بە زماااانی ئینگلیااازییەوە نووساااراوە! زماااانە 

 ڕەوانەکە!"

                                                           
229

  Atbash  ئاتباش: لە بنەچەکەوە ئاڵوگۆڕکردنی کۆدەماکی  ئەلیفبای زمانی عیبرییە، دەکرێ لە
هەر ئەلفبای زمانێکی دیکەش بێتە پێشەوە. بە شتێکی ئاڵۆزکا و دادەندرێ، بەاڵم کلیلکی ئەلیفبای 

 زمانەکەشە.
230

  Iambic pentameterو بەشی  : دێڕە شیعرێکە پێکهاتووە لە دوو بەش، بەشی یەکەمی کورت
 دووەمیشی درێژ.

231
  Ying yang      هێمایەکە ڕەگەکەی بۆ زمانی تاوی چینی دەگەڕێتەوە واتای تاریکی و

  ڕووناکی دەگەیەنێ، کە بە دوای یەکدیدا دێن.
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النگاادن سااەری بااۆ لە انااد. دەسااتەی مریاادان وەی زۆر لە جهاااتە 
ەگەڵ کڵێساااکەا بااۆ چەناادین سااەدە نیێنیاایە ئەوروپاایە ناکۆکەکااان ل

ئینگلییزیان پ  ڕەوانترین زمان بوو. ئاخر بە پێچەوانەی فەرەنسیا 
ئیسرانی و ئیتالیاییا کە هەموویاان ڕەگوڕیشاەیان باۆ ساەر زماانی 

ئینگلیااازی   -التینااایش زماااانی  ڤاتیراااان باااوو-التینااای دەگەڕایەوەا 
ڵمەتااااای بەتەنیاااااا لەڕووی زماااااانەوانییەوە لە دەرەوەی باااااازنەی هە

پڕوپاگەندەی ڕۆماوە بووا هەرلەبەر ئەوەش ببووە زماانێری نیێنای 
 پیرۆز بۆ هەموو دەستەی برایەتی تا فێری ببن.

 سااەی دەکااردا "هەر  232"ئەم شاای رەا" تیبیناا  شەشاادەر شەشاادەر -
بەتەنیا ئامااژە بە جاامەکە ناکااا بەڵراو بە ساوارچاکانی پەرساتگا و 

ش دەکااا! باشااە لەوە زیاااتر خێاازانە پەرتەوازەکەی ماریااا ماجاادەلینا
 ئێمە داوای چی دەکەین؟"

"پاسوۆردەکەا" سۆفی دیساان چااوێری لە شای رەکە کاردەوە ئینڵاا  -
گااااوتیا "واپێاااادەچ   پێویسااااتمان بە جااااۆرە وشااااەیەکی کااااۆنینەی 

 ئاوەزەوە ب ؟"
"ئابراکااااااااا داباااااااارا)حەللەق مەلاااااااالەق(؟" تیبیناااااااا  کە چاوەکااااااااانی  -

 م  دەرچوو.دەدرەوشانەوە وشەکەی وەی سەرچڵیێ  لەدە
ا النگاادن لەگاای هاازران ڕاچااووا لە ژمااارەیەی وشااەیەکی پێاانج پیتاای

وشااەی دێاارین  ااووڵ بااووەوەا وا مەزناادە دەکااران وتەی ئاااوەزی 
کااۆنینە باانا کە لە دروودە تەلیسااماوییەکانا پێشاابینیە فەلەکییەکااانا 

ا وشااااە 233خوێنااادنەوەی کااااۆمەڵگە نیێنییەکااااانا ویردەکاااانی ویرااااا
گۆکردووەکااااانی بترەرسااااتانا ئیاااادی  جادوویەکااااانی میسااااریا وتە
 لیستێری دوورو درێی بوو.

"پاسوۆردەکەا" سۆفی وا هاتە  سەا "پێادەچ  شاتێ  با  پەیوەنادی  -
جااارێری دیاارە شاای رەکەی بە  "باا .هە پەرسااتگاوە بە سااوارچاکانی

دەناا  خوێناادەوە. "بەردەکێلێاا  کە لەالیەن سااوارچاکێرەوە پەساان 
 دراب ا کلیلەکەیەتی."
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 شەشدەر شەشدەر: خێرا خێرا و بە جۆشوخڕۆشەوە.  
233

 ئایینێکی کۆنینەی بتپەرستی بەر لە زاین کە ئینگلستانێ هەبووە.  
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دن باااوو وای بە تیبینااا  گاااوت؛ "تاااۆ لە ساااوارچاکانی ")الی(ا" النگااا -
 پەرستگا پسرۆڕی. ئایا هیچ بیرۆکەیەکت هەیە؟"

تیبیناا  بااۆ چەنااد چاارکەیەی بێاادەن  ماااا ئینڵااا ئاااهێری هەڵرێشااا. 
"باشااااەا بەردەکێاااال ڕوون و ئاشااااررایە جااااۆرە نیشااااانەیەکە. ڕێاااای 
تێاااادەچ  شاااای رەکە ئاماااااژە بە گااااۆڕێری بەردیناااای سااااوارچاکانی 

راا کە لەسەر تاابووتی  ماجادەلینادا پەسان درابا ا بەنم پەرستگا ب
 ئەمە زۆر کۆمەکمان ناکاا چونرە نازانین ئاخۆ گۆڕەکە لە کوێیە."

"دی  دێااا یکە "  ااا  ن ی  کەیتە قساااە  "دیۆاااێ ئەتباااە  ن  اااتیەکە  -
 دیدرکێنێ. من ئەی یشەیە ئەتبەشم  یستویی."

کاا ێ تاا  لە "ماان  ەر ااەم یاایم " ییبااسییش ی  یینماان د یەیی. "دی -
د   یستبێتت. ەمەریس ئەتبە  یەکاێ ە  لە کا یت ین ١٠١ک ی ت ل گن 

 ک دیکەۆ کە م لڤ یە یبێتن."
 یسااااااتمە کاااااا دید ری !  اااااا  ن ی   یاااااا س کاااااا دییی. هەۆاااااابەتە

 . ەیەیی ەیبەکەس  یب س
هەر  ە ن  تیش ەمەریس ئەتبە    ەشێک  وی لە ک ی ت لا جیەکەس 

وی. ەماەریکە دیگەنێاتەیی کە  ەریتە    ن ن هێناەین لە اەر ک د ا
 ااەڵ  ەر لە ز یااین  ئێسااتە  لەپ لااس  ییک یمااوییەیەک  لە  ٥٠٠ اا  

گاا نینن خولەکیااەیەس خ،ااتەس ه ۆەکااەین ی یەگااوتنەیی  ەکااەر دێ. 
شااێوییەکن  ااەیس کاا دس جویلەکااەیە  ئااەخ   وکوئە ااەۆ ئەتبااە  
کاا دییەکن جێباا نکێ  ااوی کە لە ااەر  نەمااەس   یساات ی دیی پیتاان 

یەیی د یسر یی. لە ئەتبەشس   یەکەمین پیات  ە دی  پیات ئەلیفبەس  یب ی
پااا  دیکااا ێتەیی  دیییماااین پیتااایش  ە ی پیاااتەس لەدی س دی هەماااین 

 پیتەیی جێن دیگ ێتەیی  ئیسس  ەم ج ری دینی .
"ئەتباااە  گویجاااەیێ ن یە ااا ەیەیە " تیبیناااگ هاااەتە قساااە  "دیقێاااک  ە  -

 234  ئەتباااااە  کااااا دید ر ک   اااااێ لە یێاااااو )کە اااااەی(د  دلزر ییتەیی
دی تنوی ااااااەکەین دیریااااااەس ماااااا دیی ی تەیااااااەیەت تەیر تاااااایش. 
لێ  ۆەریی ین دینن جویلەکە ی    ییەکەۆ هێ،تە لە نێان ئەتبەشاس  
ی تااااەس شااااەر یی لە یێااااو دیقەکەیااااس  دیدلزیەیی.  ەخااااەت جەمییەیی 

 دی تەس م یس ییش ەمەریس ئەتبەشیەۆ پەی ییک دییی."
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  Kabbala .دابێکی تەلیمساوی دیرینەیە بۆ ڕاڤەکردنی تەورات 
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ە  ئێمە هی ماەۆ ییایە ئەم "تەکە گ  ت " ییبسۆ ی  هەتە یینم. "ئەییی -
 ەمەریس ئەتبەشن لە ەر جێبەجێ  بێ."

تیبینااگ ئااەهێ ن هەۆ ێ،ااە. "هەر دی ااێ یشااەیەکن کاا دید ر لە ااەر  -
 ەردیکلااایلەکە هە اااێ. ئاااێمە دی اااێ ئەی کاااێلە ەردی  اااسلزینەیی  کە 

 لەییەۆ  و رچەکێ ن پەر تبەیی پە ن در یی."
دلزیاانەییس  اا  ن لە گ ە ااوین نییس تیبینااگ دیرکاان  ەیی کاا د  

  ەردیکێلن  و رچەکن پەر تبە کەرێ ن ئە ەۆ یییە.
 ەنم خاااا  ئااااێمە    اااا  ن  یاااا س لێ اااا دییی. ئەتبااااە  کلاااایلەکەیە
 . دیرگەیەکمەۆ یییە

 ێ خولەک دی تا   تیبیناگ ئاەهێ ن یاەم  د یەس هەۆ ێ،اە ی  اەرس 
 ااەد . " اا  دیر ۆ  ماان تێمااەیم.  دیس لااێمبەنێن  دی س ئەییس پااەریی 

یا س لێاب ەمەیی ی  اە نیمان ی میو یەکەماەۆ  ە اەر یەیێک دیخا م  
   ەمەیی." ئینجە هەۆسە ی  ەریی دی ییس   لکەکە هەیبەیس یە.

 کەتێ یش    ن  ەی س تیبینبن ک د  هە تن  ە مەیسیی ویۆ ک د.
لە دیریییس پەیجەریکەشس   تەری ەین  ەر لە گزیگ کەیتن  اەۆ ێش 

ەهەی د   ااااااوی.  اااااا  ن هە ااااااتن  ە خاااااا س کاااااا د  ییک ئەییس ل
هەۆبقااااا زێتەیی ی هااااایک  ی لکەیەکی،ااااان یە اااااوی ئاااااەخ  لە کاااااوێ 
دییی،ێتەیی. ئاەخ  ئەی لەگەڵ  اەپی یس لەیێاو مەتەڵ ی مەتەۆ ەرییاس  
گەیری  اااویی  ئەی لە ەردیم خ یاااس  دیمەیێ ااان ئە اااەین یەدی ینااان  

 شیع یکە ز ییەریێ ن ی س تێس یە  هێ،تە یەیەۆ  ینیوی.
لێز یااەیە ی س  ەخاا س گااوتەیی.    اا  ن لەیێااس  شااتن زلرتاا  هەیە

 .شەردر ییتەیی... کەچن لەگەڵ ئەییشس  هەر هەیە
هەرییهە گی لدیس  ی لکەیەکن ت  ا ێنیش  باوی   ەییس ئەگەر لە 
ک تەییاااس  یاااەی خنن ک ی تیسەکەشااایەۆ  ااا  دیرکەیت  ئە اااەۆ یاااە ێ 
یەخ،ەس جەمە پی لزیکەیەۆ یی،ەۆ  س . یێا  س  متماەیە ەخ  ویین 

ۆ   ەییس ن  تن لەیێو ئەی لویلە مەنمەنیکە د  ێ   تیبینگ ی ییبس
کەچن    ن  اەین خا س ن یی گەیجیانەس لەگەڵ  اەپی ید  کا دییی  

 دییز ین ە ک  ەییێ   ە ئە ەین دی تەیی تەین ی ێنییەکەس یە ێ.
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 ٧٣بەندی 
 

کاتێ  کاپتنی پۆلیسی دادەوەری لە دەرکەی کابینەکە چووە ژوورا 
ڕێاااڕەوی فڕۆکەخاااانەی )باااۆوگێرت(  چااااودێری شاااەفتی شاااەوانەی

 .235لەبەردەم شاشەی سری ڕاداەرەکەدا دەبۆژا
"گەشتەفڕینی تیبین ا" فاش  بە دەنگێری گەورە بەسەریدا  ییاناد و  -

بەنێااو کااابینە بچرااۆلەکەی تاوەرەکەشاادا دەهااات و دەچااوو. "بەرەو 
 کو  ڕۆیشت؟"

چاااااودێرەکەش خۆزاییااااانە و لەخااااۆیەوە بردەبردێراااای لێوەهاااااتا 
زمانانە هەوڵی پاراستنی نیێنیی مەممیلە بەریتانییەکەی دەداا بەستە

ئاخر ئەو یەک  لە باشترین هاموشۆکەرانی فڕۆکەخاانەکە باوو. لا  
 هەوڵی پاراستنەکەی کەساسانە شرستی هێنا.

"زۆر چاااااکەا" فاشاااا  لە بەراناااابەردا وای پێگااااوتا "ماااان فەرمااااانی  -
ڕێگەت بە  دەستگیرکردنت بۆ دەردەکەما ئەویش بە تۆمەتی ئەوەی

فااڕۆکەیەی داوەا بە باا  هاایچ خشااتەیەکی فااڕینا لە فڕۆکەخااانەکەدا 
هەڵبست ." فاش  ئاماژەی بۆ ئەفسەرێری یاوەری کاردا کە بەخاۆی 
و کەلەپچەی دەساتی لێای نزیا  باووەوەا ئینڵاا چااودێری باورجی 
فڕۆکەخانەکە لە ترساان زەنادە ی چاوو. ئەو بیاری لەو وتااری ئەو 

بااارەی ئەو بااووا ئاااخۆ کاااپتنی پۆلیسااەکە ڕۆژنااامەیە کااردوە کە لە
پااااڵەوانی نەتەوەکەیە یااااخود مەترساااییە. پرساااەکەش تاااازە وەنم 

 درایەوە.
"بوەسااتە!" کااات  چاااودێرەکە کەلەپااچەی بیناایا گااوێی لەخااۆی بااووە  -

وای گااوت." دەکاار  زۆر شااتتان لەو بااارەیەوە پاا  بڵااێ . سااێر الی 
رەو لەنااادەن تیبیناا  بەردەوام بە مەبەساااتی داودەرماااان گەشااات بە

دەکاااااا. ئەو شاااااوێنێری نیشاااااتنەوەی لە )بیگاااااین هیااااال( لە نزیااااا  
 فڕۆکەخانەی کێنتەوە هەیەا دەکەوێتە دیوی دەرەوەی لەندەن."

فاش  ئاماژەی بە ئەفسەرەکە کرد بەخۆی و کەلەپاچەکەی بكشاێتە  -
 دواوە. "ئایا ئەمشەویش هەر بۆ بیگین هیل دەڕوا؟"
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 کەسێک کوشتەخەو بێ و چاوەکانی لەسەریەک دابنێ و بیکاتەوە، پێیدەڵێن بۆژان.   
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پێی گوتا " کە فاڕۆکەکە لێارە "نازان ا" چاودێرەکە بە ڕاستگۆییەوە  -
فڕیا بە ڕێڕەوە ئاسااییەکەی خۆیادا ڕۆیشاتا ڕادارەکەش هەروای 
بۆچااووەا ڕوەو شانشااینی یەکگرتااوو فڕیااوە. پێشاادەچ  هەر بیگااین 

 هیل دوا مەبەستی نیشتنەوەی ب ."
 "ئایا کەسێری دیرەی لەگەڵ سوار بووە؟" -
یلەکەماان "سوێندت بۆ دەخۆما بە هیچ شێوەیەی ئەوە نازان . مەمم -

ڕاسااتەوخۆ دەچێااتە نێااو وێسااتگەی لێسااواربوونی فااڕۆکەکەی و بە 
ئااارەزووی خۆشاای شااتی لاا  بااار دەکااا. هەرکەی لەسااەر پشااتی 
فااااااڕۆکەکە باااااا ا بەرپرساااااایارێتی کاربەدەسااااااتەکانی گاااااااومرگی  

 فڕۆکەخانەی لێدابەزینە."
فاش  سەیرێری کااتیمێرەکەی دەساتی کاردا ساەیرێری ئەو فاڕۆکە 

ەمی خۆیشی کاردا کە لەبەردەم تەرمینالەکاان پەرشوباڵوانەی بەرد
وەسااااتابوون. "ئەگەر ئەوان بەرەو بیگااااین هیاااال فااااڕیبنا چەناااادی 

 پێدەچ  تا دەگەن ؟"
چاااااودێرەکە پەڕەی تۆمااااارەکی هەڵاااادایەوە. "گەشااااتەکە ا گەشااااتە 

شاەش  فڕۆکەکە ... لە دەوروبەری ساەمات فڕینێری کورتەا دەکر 
 دیرە."و نیو بنیشێتەوە. دوای پازدە خولەکی 

فاشاا  ڕووی گاارژ بااووا ئاااوڕی لە پیاوەکااانی دایەوە. "هەر ئێسااتا 
فڕۆکەیەک  بۆ ئامادە برەن. دەڕۆمە لەندەن. پەیوەندیش بە پۆلیسی 

نێاااتە نێاااو نااااوانەوە. مااان دەمەو   MI5کێنااتەوە بااارەن. ئاگااااداربن 
شااتەکە بە هێواشاای براار . هەر تەنیااا دەسااەنتدارە خۆجێیەکااانی 

ە. پێیان بڵاێن ڕێاگەی فاڕۆکەکەی تیبینا  بادەن کێنت ئاگادار برەنەو
هەڵبنیشێتەوە. دەمەو  لەو  گەمارۆ بادر . تاا مان دەگەما  کەی 

 لە فڕۆکەکە دانەبەز ."
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 ٧٤بەندی 
 

"تۆ بێدەنگیا" النگدن لەنێو کاابینەی فاڕۆکەی هااوکەرەوە نیگاایەکی  -
 لە سۆفی بڕی و وای پێگوت.

نمااای دایەوە. "هەرچااای لەباااارەی "تەنیاااا مانااادووما" ئەویاااش وا وە -
 شی رەکەشەا هیچی ل  نازان ."

النگااادیش هەماااان هااازری هەباااوو. دەنگااای مەکیااانە و لەریااانەوەی 
فااڕۆکەکە بااارێری هیرااۆتنیری بااۆ خەولێخسااتن هێنااابووە گااۆڕ  و 
هێشتاش سەری لەبن ئازاری ئەو گورزەی بە دەستی  ەشەکە پێی 

ی پشاتەوەی فاڕۆکەکە کەوتبووا هەر دەیەشا. تیبینگایش الی کاابینە
بووا النگدن ئەمەی بە دەرفەت زانی تا ئەوشتەی لەمێشری دایە بە 
ساااۆفی بڵااا . "پێماااوایە بەشاااێ  لە هۆکااااری  لێرااادابڕانتان لەگەڵ 
باپیرەت دەزان . وا بیاردەکەمەوەا ئەو ویساتبێتی مان هەناد  شاتت 

 بۆ ڕوون برەمەوە."
 ؟""مێیووی جامە پیرۆزەکە و ماری ماجدەلینا بەی نییە -
النگااااادن هەساااااتیررد لەوەنمااااادانەوەدا دوودڵە. "ئەو درزەی کەوتە  -

نێوانتااان. ئەو هۆکااارەی دە ساااڵە  سااەت لەگەڵاادا نەکاارد. پێمااواب ا 
ئەویااااش هیااااوای وابااااووەا بەشااااێوەیەی لە شااااێوەکان دەتااااوان  بە 

 ڕوونرردنەوەی بەج ا دۆزەکە ڕاست برەمەوە."
ۆی ساااااۆفی بە زۆر لەخاااااۆکردنێرەوە لەساااااەر کورساااااییەکەا خااااا -

 وەرسووڕاند. "ئاخر ئەو شتەم پ  نەگوتیا کە ئێمەی لە یەی کرد؟"
النگدن بە وریایەوە نیگای ت  بڕی. "تۆ بەسەر ڕیتاوێلێری سێرسای  -

 گەواهیدەر بووی. وانییە؟
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 سۆفی بە بیری هاتەوە. "چۆنت زانی؟" -
"سااۆفیا خااۆت پێتگااوت ا بەسااەر شااتێ  گەواهیاادەر بااوویا بااۆی  -

امی جهاااااتێری نیێناااای بااااووە. هەر سااااەلماندیا کە باااااپیرەت ئەنااااد
شتێریشاات بیناای باا ا پەسااتی کااردی و هۆکااار  بااووا لەو کاااتەوە 
 ساااەی لەگەڵااادا نەکەی. زۆر شااات لەباااارەی ئەو جهااااتە نیێنییاااانە 
دەزانااا . پێویساااتی بە مێشاااری داڤینشااایێ  ناکااااا تاااا مەزنااادەی ئەو 

 شتەی بینیوتەا برەم."
 چاوی سۆفی زەق بوونەوە.

ردا بوو؟ النگدن وای ل  پرسی. "سەروەختی ""ئەر  شتەکە لە بەها -
 هاوسەنگی ڕۆژ و شەو بوو؟  ناوەڕاستی مارت بوو؟"

سااۆفی لە پەنااڵەرەوە بااۆ دەرەوەی ڕواناای. "لە پشااووی بەهااارەی  -
 زانرۆدا بووم. چەند ڕۆژێ  پێشتر گەرابوومەوە ماڵ."

 "حەز دەکەی باس  بۆ برەی؟" -
ەرەو النگاااادن "پااااێ  باشااااترە باساااای نەکەم." لە پااااڕێرەوە ڕووی ب -

وەرگێااڕا. چاوەکااانی پااڕ لە هەستوسااۆزی هەڵچااوون بااوون. "ماان 
 نازان  چی  بینی."

 "ئایا ژن و پیاو ئامادە بوون.؟ -
 دوای هەناسەدانەوەیەیا سەری بۆ لە اند.

 "جلی سری و ڕەشیان لەبەردابوو؟" -
سااۆفی دەسااتێری بە چاوەکااان داهێنااا و سااەری لە اناادا پێاادەچوو 

وە. "ئافرەتەکان فیستانێری ساریی تەنا .... کەمێ  چاوەکانی کردبنە
و پاااااێاڵوی ئاڵتوونیاااااان لەبەردا باااااوو. تاااااۆپی زێڕینیاااااان پێباااااوو. 

 پیاوەکانیش مەبا و کەوشی ڕەشیان لەبەر کردبوو."
النگدن گیرۆدەی پەنیانرردنی هەستوسۆزی هەڵچووی خۆی ببووا 
هێشاااتاش بااااوەڕی بەوەی بیساااتیا نەدەکااارد. ساااۆفی نیهاااو بەبااا  

بەساااەر کاااۆنە باااۆنەیەکی پیااارۆزی هەزار سااااڵەدا  خواساااتی خاااۆی
کەوتبوو. "دەمام ؟" النگادن وای لێررسایا دەنگیشای هەر بە نزمای 

 هێشتەوە. "دەمامری نێرینە و مێینە؟"
"بەڵ . هەر هەمووان دەمامریان هەبوو. دەمامری سریی باۆ ژناان و  -

 ڕەشیش بۆ پیاوان."
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وڕیشاااااە النگااااادن وێناااااای ئەو باااااۆنەیەی خوێنااااادبووەوە و لە ڕەگ
ا" بە 236تەلیسااماییەکەی گەیشااتبوو. "بەمە دەڵااێن هیاارۆی گااامۆی

دەنگێری نەرمەوە وای بە سۆفی گوت. "مێیووەکەشای باۆ زیااتر لە 
دوو هەزار سااااڵ دەگەڕێاااتەوە.  ەشاااە ژن و پیااااوە میساااارییەکان 
بەردەوام ئەم بۆنەیااان بااۆ هێاازی بەرهەمیێنااانەوەی مێیاانە ئەنڵااام 

ۆ پێشاااەوە بەرەو ساااۆفی خاااۆی دەدا." کەمێااا  وەساااتاا هەنااادێ  بااا
شاااراندەوە. "خاااۆ ئەگەر بەبااا  خاااۆ ئامادەکاریێااا  لە تێگەیشاااتنی 
واتاکەی بەسەر هیارۆی گامۆسادا گەواهیادەر باووبیا وای دەبیان  

 بووبی."  237تووشی هێدمەگرتن
 سۆفی بێدەن  ما.

"هیااارۆی گاااامۆی دەساااتەواژەیەکی گاااریرییە." النگااادن وا لەساااەر  -
ژن و مێردایەتیێراااای پیاااارۆزانە   سااااەکەی بەردەوام بااااوو. "واتااااای

 دەگەیەن ."
 "ئەو ڕیتوێلەی من بینی ا فڕی بەسەر ژن و مێردایەتییەوە نەبوو." -
 "سۆفیا ژن و مێردایەتی وەی یەکێتی." -
 ستت وەی سێرسە."بە"مە -
 "نەخێر." -
"نەخێاار؟" سااۆفی وای پرساای و بە چاااوە زەیتوونییەکانیشاای تااا ی  -

 دەکردەوە.
.. بەڵیا بەو شێوە  سەی پا  دەکەیانا النگدن کشایەوە. "زۆر چاکە. -

بەنم نەوەی ئەو شااااێوەی ئەماااااڕۆ لێااااای تێااااادەگەین." هەرچەنااااادە 
شااتەکەش بە ڕیتااوێلێری سێرساای دەچااووا لاا  ئەو شااتەکەی ڕوون 
کااردەوە. هیاارۆی گااامۆی فااڕی بەسااەر ڕەحەتبااوون)ئیرۆتیزمەوە( 
نەبااااوو. تەنیااااا کردەیەکاااای ڕۆحاااای بااااوو. لە ڕووی دیرۆکیشااااەوەا 

ردەیەی بووا نێرینە و مێینە ئەزماوونی خوایەتییاان جووتبوونەکە ک
پێدەکرد. دێرینەکان لەو بڕوایەدا بوونا نێرینە لە ڕووی ڕۆحیایەوە 
ئامادەی کردەکە نییە تا کرۆکی زانیااریی مێیانەی پیارۆز بە دەسات 
بیێنااا . جووتباااوونی جەساااتەییش لەگەڵ مێیااانەدا ئەو تااااکە واتاااایە 
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ە  فاراژی دەبا   و لەکۆتاییادا  جێماوەیەا کە پیاو لەڕووی ڕۆحیایەو
زانیناای یەزداناای. هەر لە سااەردەمی ئیسیسااەوەا  -دەگاااتە گینااۆی

ڕیتاااوێلی سێرسااای وا لێراااادەدرایەوەا کە تااااکە پرسااای پیاااااوب  لە 
سااەرزەوی پێاای بچێااتە بەهەشاات. "بە پەیوەسااتبوون لەگەڵ ژنااداا" 
النگدن وای بە ساۆفی گاوتا "دەکار  پیااو بگااتە باارێری تاۆ ەننی 

نەتا بە تەواویا مێشاااری ڕەش دەبێاااتەوە و دەتاااوان  خاااوا ڕوحیاااا
 ببین ."

 سۆفی دیار بوو بەگومان بوو. "ڕەحەتبوون وەی نوێی؟"  -
النگاادن باای کۆمێناات شااانی بااۆ هەڵتەکاناادا وەی ئەوەی سااۆفی بە 
تەواوی لەسەر حەق ب . هەرچی لەبارەی جەستەناسیشەا گەیشتنە 

بە تەواوی لە  حااااااڵەتی ڕەحەتباااااوون الی نێااااارینەا چرکەسااااااتێرە
هۆشااااااوبیر خاااااااڵییە. چرکەساااااااتێری بۆش)بەتاااااااڵ(. ساااااااتێ  لە 

خواپەرساااتی  ڕوونباااوونەوەا کە دەکااار  خاااوای تێااادا ببینااادر .
دەگەنە هەمااان حاااڵەتی خاااڵی ڕەحەت بااوون بەباا   238گااوروی

کردەی سێرس و پێیدەگوتر  نیرڤاناا وەی ئەوەی هەرگیز حاڵەتی 
 ڕۆحی ڕەحەتبوون کۆتایی پ  نەیەت.

" النگاادن بە هێواشاای پێاای گااوتا "زۆر گاارنگە لەبیاارت باا ا "سااۆفیا -
ڕامااااانی کۆنینەکااااان بااااۆ سااااێرس بە تەواوی پااااێچەوانەی ڕامااااانی 

بااااارێری هەرە  -ئەمااااڕۆیە. سااااێرس ژیااااانی نااااو  بەرهەم دێناااا 
پەرەساااەندووی پەڕجاااووە. پەڕجووەکاااانیش هەر لەالیەن خاااوداوە 

ەکەیااداا دێاانە دی.  توانسااتی مێیاانە بااۆ بەرهەمیێنااانی ژیااان لە ڕەحم
دەیراااتە پیاارۆز. دەیراااتە خااوا. ئیاادی جووتبااوونیش یەکااانگیریێری 
پیرۆزی ڕێزلێگیراوی نێوان دوو ڕۆحی ئادەمیزادەا کە نێر و مێایەا 
بە هااااااۆیەوە نێاااااارەکە دەگاااااااتە ئەو ڕادە خاااااااڵیبوونە ڕۆحیاااااایە و 
پەیوەسااتبوون بە خااودا. ئەوەی تااۆ بینیااتا شااتێ  نەبااوو لەبااارەی 

نی بوو. ڕیتوێلی هیرۆی گامۆی لەڕ  سێرسا بەڵرو شتێری ڕۆحا
 الدان نییەا بەڵرو بۆنەیەکی پیرۆزانەی  ووڵە."

پێاادەچوو  سااەکان کااار لە دەمارەکااانی سااۆفی باارەن. ئاااخر سااۆفی 
هەموو شەوەکە هاوساەنگی خاۆی ڕاگرتباووا لا  ئێساتا  باۆ یەکەم 
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جااااارا النگاااادن ئەو خۆپااااارێزییەی نااااامێنی. دیسااااان فرمێساااا  لە 
بوونا ئیااااادی بە پشتەدەساااااتی فرمێسااااارە چاوەکاااااانی بەرجەساااااتە

 ڕژاوەکانی سڕینەوە.
النگدن بۆ چرکەساتێ  لەسەر سۆفی وەستا. دانیشی پێداناا ڕامانی 
سێرس  وەی ڕێچرەیەکی  خاوداا لە ساەرەتادا مێشا  دەشاێوێن . 
خوێندکارە جوەکانی النگدن هەمیشە دەمیان لێبەش دەبووا چاویان 

باسی دابونەریتە بەراییەکاانی  ل  زەەق دەبووا کات  بۆ یەکەم جار
ڕیتوێلی سێرسسی جووەکانی بۆ دەکردن. لەنێاو خاودی پەرساتاگا 
نەوەی لەشوێنێری دیارەداا جووەکاانی بەرایای لەو باڕوایەدا باوونا 
پیاارۆزی پیرۆزییەکااانی پەرسااتگاکەی ساالێمان نەوەی بەتەنیااا هەر 

ا مێیاااااااانە دەسااااااااەنتدارە 239خااااااااودایەو بەیا بەڵرااااااااو شااااااااێرینا
تیشااااای. ئەو خەڵاااااارە بە دوای  پیرۆزیێتااااای ڕۆحاااااادا هاوشانەکەیە

دەگەڕانا دەهاتنە پەرستگاکە و ساەردانی  ەشاە ژنەکانیاان دەکاردا 
لەگەڵیانااااادا  جاااااووت دەباااااوون و لەڕێااااای یەکێتااااای جەساااااتەییەوە 
دەگەیشااااتنە ڕەوشاااای خااااودایی. ناااااوی چااااوار پیتاااای  جااااوو بااااۆ 

240YHWA  یەهااواا ناااوە پیاارۆزەکەی خااواا لە ڕاسااتیدا لە یەهۆڤااا
Jehova ا یەکێتی جەستەیی دووتوخمەی یاهاYah ی ماسوولرەدا

وە Havah)حەوا( هاڤاهاا Eveو ناوە پێشینەکەی میباری باۆ ئێا  
 هاتووە.

"ساااەبارەت بە کڵێساااای بەرایااایا" النگااادن بە دەنگێرااای نەرم کەوتە  -
شیرردندەوەا ""مرۆڤایەتی سێرسی بۆ پەیوەساتبوونی ڕاساتەخۆ بە 

ایەی گەف و هەڕەشاااەیەکی خاااودا بەکارهێنااااوە. ئەمەش باااووە مااا
ڕاسااااتەخۆ لەسااااەر باااانرەی دەسااااەنتی کاسااااۆلیری. چااااونرە بەمە  
کڵێساااکەی لەنێااو گەمەکە دەردەهێناااا پااێگەی ئەوانیااان وەی تاااکە 
ڕێگاااااای بە گەیشاااااتن بە خاااااوداا الواز دەکااااارد. لەبەر ئەم هاااااۆیە 
پێشچاوانەا کڵێسا بە توندی ئیشی لەسەر دێوانادنی ساێرس کارد و 

ن و ناشایستە و پیسیان داناا کااردانەی تونادیان بە ڕەفتاری  ێزەو
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لەبەراناابەر نوانااد و کااردەی سێرساایان بە گوناهااا لە ەڵەم دا. دیاانە 
 سەرەکییەکانی دیرەش  هەمان ئاویان ڕشت". 

سۆفی بێدەن  بووا بەنم النگدن هەستی کردا ئێستا سۆفی باشاتر 
لە بااااااپیرەی دەگاااااا. تەوسااااائامێزانە النگااااادنیش هەماااااان شاااااتی لە 

وحازەرەیەکی پێشتر بەساەر هااتبوو. "ئایاا شاتێری سەرساامانەیە م
لەبارەی سێرساەوە هەسات بە گرفات برەیان؟" خوێنادکارێ  لە نێاو 
پۆلاادا وای پرساای. "میراتاای کۆنینەمااان و دەروونناسااەکانیش پێمااان 

ڕێگاایەکی بە زەوق و شاەو ە –دەڵێنا ساێرس شاتێری سروشاتییە 
سااەردەمیش بە  شااتێری  کەچاای  ئااایینی -بااۆ گەیشااتنە ڕۆحااانییەت

شاااەرمەزارانەی دادەنااا ا ڕێنماااایی ئەوەماااان دەکاااا لە ئاااارەزووی 
 سێرس بترسینا وەی ئەوەی دەست بۆ ئەهریمەن ببەین وایە."

النگدن بڕیاریدا خوێندکارەکان بە باسرردنی ئەو ڕاستییە هێدمەدار 
نەکاا کە دەیااان جهاااتی نیێنای لەسااەر ئەم زەمیاانە و لە سەتاسااەری 

هێشااااااتاش  ڕیتااااااوێلی  -ریشاااااایان دەستڕۆیشااااااتوونزۆ–دنیااااااادا 
دابونەریتی سێرسی  زەمانی بەرێیان پاراساتووە. کااراکتەری )تاۆم 
کاااروز( لە فیلمااای چااااوە کاااراوە داخراوەکاااانا ئەم باااارە  وڕساااە 
لەکاتێراااادا دەدۆزێااااتەوە کە بەسااااەر گردبااااوونەوەیەکی دەسااااتەی 
گااااوڵبیێری مانیاااااتن ڕادەگاااااا ئەوان خەریراااای رێتااااوێلی هیاااارۆی 

ۆساااااااان. بااااااااۆ مااااااااایەی خەمگیناااااااایشا فیلمسااااااااازان زۆر لە گام
وردەکارییەکانیااان بە هەڵە نیشااان داوەا بەنم  چە اای بازنەکەیاااان 
پاراساااااتووەا بەوەی جهااااااتی نیێنااااای پەیوەساااااتن بە ئااااااهەنگێڕانی 

 ڕێوشوێنە جادوویەکەی یەکانگیری سێرسی.
"مامۆسااااتا النگاااادن؟"  کااااوڕە خوێناااادکارێ  لە ڕیاااازی پشااااتەوەی  -

هەڵبااڕی و بە دەنگێراای هیوابەخشااانەوە پرساای؛  پااۆلەکەوە دەسااتی
"ئەر  تاااۆ دەڵێااای لە جیااااتی ئەوەی بچیااانە نااااو حەرەمااای کڵێسااااا  

 واباشترە دەب  پتر سێرس برەین؟"
النگااادن پێرەنااایا بەنم هااای ئەوە نەباااوو بە داوەکەوە ببااا . شاااتی 
لەبارەی ئاهەنگەکانی هارڤاارد بیساتبووا ئەم مناداڵ و کااننە زیااتر 

ان سێرسااایان کردباااوو. "مێرخاساااانا" وا دەساااتی بە لە باااایی خۆیااا
وەنمدانەوە کرد و دەشیزانی لەسەر زەمینێری نەرم و شال دەڕواا 
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"دەکر  پێشنیازێرتان بۆ برەم. بەب  ئەوەی ئەوەندە ئازاب  و هانی 
سەرجێیرردنی بەر لە ژن و مێردایەتای بارەما با  ئەوەش ئەوەنادە 

لەوبااارەیەوە فریشااتەنا  ساااویلرە باا  بەوەی پێمااواب  ئێااوە هەمااوو
 ئامۆژگاریێری بچووکتان سەبارەت بە ژیانی سێرسییەوە دەکەم."

هەموو ئامادەبووە نێرەکان هەندێ  سەری خۆیان بۆ پێشەوە هێناا 
 تا تەواو گوێی بۆ هەڵخەن.

"جاری داد  کە لەگەڵ ژنێا  باوونا ساەیری دڵای خۆتاان بارەن و  -
ردەیەکااای ڕۆحاااانی ببیااانن ئااااخۆ نااااتوانن  وەی تەلیسااامێ ا وەی ک

نزیری سێرس برەونەوە. دابڕسێنە خۆتان و ئەو پڕیشرە یەزدانیایە 
ببیبننەوەا کە پیااو تەنیاا لەڕێای یەکاانگیری لەگەڵ مێیانەی پیارۆزدا  

 دەیگات ."
 ژنەکان بە پێزانینەوە بزەیان کرد و سەریان بۆ لە اند.

 پیاوەکان پێرەنینی گوماناوی و نوکتەی بێتامیان ئاڵوگۆڕ کرد.
النگاادنیش ئاااهێری هەڵرێشااا. هێشااتا پیاااوانی نێااو هااۆڵی کااۆلیی هەر 

 کوڕوکاڵن.
 

هەنیەی سۆفی کە بە جامی پەنڵەرەی فاڕۆکەکەی وەناابووا ساارد 
ببااااووا چاااااوی لە بۆشااااایی ئاساااامان کردبااااووا داڵ ەکەشاااای دوور 
ڕۆیشااتبووا هەوڵاای دەدا ئەوەی تااازە النگاادن پێاای گوتبااوو بێنێااتە 

دییەکەی برااااتەوە. ئێساااتا لە ناخیااادا بەرچااااوا ساااەرلەنو  ڕیزبەنااا
. ساۆفی ئەو بارساتە ناماانەی دە ساڵهەستی بە پەشیمانی دەکرد. 

دە ساڵی دواییا کە لێریشی نەکردباونەوەا هێناایە بەرچااوی خاۆی. 
ئیاادی باا  ئەوەی ڕووی لەسااەر پەنااڵەرەکەش البااداا  کەوتە سااەر 

  سەا بە هێواشیا بە ترسەوە کەوتە دوان.
ئەوەی کە ڕووداوی شاااەوەکەی بیااار خاااۆی کاااات  گەیشاااتە ساااەر 

بێنێتەوەا هەستی کرد بۆ دواوە دەگەڕێتەوە... ئەو  شاەو  لە نێاو 
داروباااری دەرەوەی خااانووە هاااوینەهەوارەکەی شاااتۆی باااپیرەی 
دابەزی... بە شااڵەژاوی لە خااانووە چۆڵوهااۆڵەکەدا گەڕا... گااوێی لە 

یەکی نیێنای دەنگەدەنگێ  بوو لە بنەوەی خانووەکە دەهات... دەرگاا
دۆزیاایەوە. بەسااەر پەیاایە بەردینەکاناادا بااۆ ژێاار زەمیاانەکە چااووە 
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خاااوارا هەر هەنگااااوە و یەی پەیااایەی دەباااڕیا تاااا گەیشاااتە بنااای 
پەییەکان. ئیدی بۆنی خاکی ژێرزەمینی بۆ هات. شوێنێری ساارد و 
ڕوونااای. کاااتیش مااانگی مااارت بااوو. لە سااێبەری حەشااارگەی الی 

ربوونەوەی دەکردا کە لەبەر تیشری پەییەکەا سەیری ئەو جووڵە ال
 مۆمە پرتە الییەکانیشدا بردەبردێرییان لێوە دەهات. 

ئەمەیاااان ا ساااۆفی لەبەر خاااۆیەوە وایااادەگوت. مااان خەون دەبیااان 
 ؟ خەونێرەا باشە لەوە زیاتر دەب  چی ب 

ژنااان و پیاااوان الردەبااوونەوەا ڕەشا سااری ڕەشا سااری. فیسااتانە 
وە و کااتێریش بە دەساتی ڕاسات تەنرە جوانەکەی ژناان دەشاەکایە

تاۆپە ئاڵتوونییەکانیاان بەرزدەکاردەوە و بە هاوئاازییەی دەیااانگوت؛ 
هەر لە سااەرەتاوەا لە گزنگاای هەمااوو پیاارۆزییەکەداا لەگەڵ تااۆدا "

بووما من تۆم لەنێو ڕەحمی خۆمدا بەر لە دەسترێری ڕۆژەکەشداا 
 ."هەڵگرتبوو

ویاان بە یەی ئااواز ژنەکان تۆپەکەی دەستیان نەوی کردەوەا هەمو
بااااۆ پشااااتەوە دەکشااااانەوە و دەهاااااتنەوە پااااێش. ئەوان بە ڕیاااازەوە 

 بازنەیەکیان بە دەوری شتێ  لەنێوەڕاستدا وەرێنا بوو. 
 ئەر  ئەوان سەیری چی دەکەن؟

 هەنووکە دەنگەکان بەرز بوونەوە. بڵندتر. خێراتر.
!" ژنەکاان وایاان دەگاوت و ئەو ژنەی تۆ گرتووتەا خۆشەویساتییە"
 پە ئاڵتوونییەکەی دەستیشیان بەرز دەکردەوە.تۆ

 !"جێگە و پێگەی ئەم ژنەا نەمرێتییەپیاوەکانیش وەنمیان دایەوە؛ "
بردەباااردی ویااارد خوێنااادنەوە بەرزتااار باااووەوەا خێراتاااریش باااوو. 
ئێسااتاش وەی هەورەتریشااقەی لێیااات. خێراتاار بااوو. بەشااداربووان 

 هەنگاوێ  چوونە پێش و کەوتنە سەر چۆی.
 داا سۆفی شتێری ببینیا کە هەمووان چاوەڕێیان دەکرد. لەوکات

لەو  لەسەر  وربانیگەیەکی نەوی لە نێوەڕاستی بازنەکەدا پیاوێا  
درێاای ببااوو. ڕووت ڕووت. لەسااەر پشاات پاااڵرەوتبووا دەمااامرێری 
ڕەشی پۆشایبوو. دەساتبەج  ساۆفی جەساتەکەی ناساییەوەا ئااخر 

ەری  بوو هاوار براا: نیشانە خۆماکییەکەی بەسەر شانیەوە بوو. خ
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باپیرەەە! هەر ئەم دیمەنە سۆفی شێت و هار کردا بەنم خۆ هێشتا 
 شتی دیرە مابوو.

ئینڵااا ژنێراای ڕوتو ااووتیشا کە دەمااامرێری سااری پۆشاایبوو خااۆی 
بەسەر بااپیرەی داداا پارچە کەژە زیاوینییەکەی لە پشاتەوە بەساەر 

ناادەش شااانەکانیدا هاااتەخوار. جەسااتەی ژنەکە گۆشااتن بااووا ئەوە
کااۆی نەبااووا ئیاادی بە هاوئاااوازی بردەبااردی ویااردەکە دەجااوونا 

 لەگەڵ باپیرەی سۆفی لە باری خۆشەویستیدا بوو.
سااااۆفی ویسااااتی ڕابرااااا و هەر ڕابراااااا بەنم نەشاااایتوانی. دیااااوارە 
بەردینەکەی ژێرزەمینە ئەشرەوتاویەکە لەگەڵ دەنگە بەرزبووەکەی 

اربوونی ویاااااردی کاااااۆمەڵەکە گیاااااری کردباااااوو. باااااازنەی بەشاااااد
ئامادەبووان وەی ئەوەی گاۆرانی بڵاێنا دەنگیاان هەڵباڕی تاا گەیایە 
ئەوپەڕی دێااااوانەیی خااااۆی. بە نەڕەیەکاااای کتوپڕیااااانەشا تەواوی 
ژوورەکە تە اااایەوە. سااااۆفی نەیاااادەتوانی هەناسااااەش بااااداتەوە. لە 
پااڕێرەوە خااۆی وابینیاایەوە هەنسااری گریااانیەتی. ئینڵااا بە بێاادەنگی 

کان کەوتەوەا لە خانووەکە هااتە دەر وەرسووڕایەوەا بەسەر پەییە
 و تڕومبێلەکەی بەرەو پاریس لێخوڕیەوە.

 
 
 
 
 
 
  

 ٧٥بەندی 
 

کااااات  ئارینگارۆسااااا بااااۆ جاااااری دووەم تەلەفااااۆنرردنەکەی لەگەڵ 
فاشێدا کۆتایی پێیێناا تازە فاڕۆکە بەکرێگیاراوە تاایبەتییەکە بەساەر 

انەوەا چراخانی مۆناکۆدا تێادەپەڕی. دەساتی گەیانادە زەرفای تێڕشا
بەنم هەستێكی وای الپەیدا باووا ئەو زۆر وشا  باۆتەوەا تەناانەت 

 هی ئەوە نییە نەخۆشیش بب .
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 .دەی کارێ  برە و کۆتایی پ  بێنە
نوێترین هەواڵی فاش  ماایەی لێتێگەیشاتن نەباووا هێشاتاش ئەوەی 

؟ ئەوە چاای دە ەوماا  ئەمشااەو ڕوویاادا بااووا ڕاسااتەڕ  نەدەبااوو.
باشااە سینساا  تووشاای چاای چااوو؟ هەمااوو شااتێ  لە دەساات دەر

 !ئەر  چ گۆبەندێر  تووشی خۆم کرد؟ کرد
ئارینگارۆساااا بە  ااااچی لەرزۆکەوەا بەرەو کاااابینەی فاااڕۆکەوانەکە 

 ڕۆیشت. "دەمەو  ئاراستەی فڕینەکە بگۆڕی."
فڕۆکەوانەکەش لەساەر شاانیەوە ئااوڕێری لێادایەوە و پێای پێرەنای. 

 "بە ڕاستا نوکتە دەکەی؟"
   دەستبەج  بڕۆمە لەندەن.""نەخێرا من دەب -
 "باوکەا ئەمەیان گەشتەفڕینی فڕۆکەیەا خۆ تاکسی نییە." -
"هەڵااابەتەا پاااارەی زیااااتر دەدەم. چەناااد؟ لەنااادەن هەر ساااەماتێ  لە  -

باکووری ئێرەوەیەا هەر تەنیا  گاۆڕینی ئاراساتەکە و بەی. کەواتە 
 اااا"

 شە.""باوکەا شتەکە پرسی پارە نییەا  پرسی دیرەی لەگەڵدا هاوکێ -
"دە هەزار یۆرۆ. هەر ئێساتاش." فاڕۆکەوانەکە و لێای وەرساووڕا و  -

چاوەکانیشی هێدمەگرتی بوون. "چەناد؟ باشاە تاۆ چ  ەشاەیەکی کە 
 ئەو بڕە پارەیەت بە کاش هەڵگرتب ؟"

ئارینگارۆسا گەڕایەوە الی جانتا دەساتییەکەیا جانتااکەی کاردەوەا 
وانەکە و سااااااەفتە وەڕە ەیەکاااااای دەرهێنااااااا گەڕایەوە الی فااااااڕۆکە

 چەکەکەی ڕادەست کرد.":
 "ئەمە چییە؟" فڕۆکەوانەکە وای ل  پرسی. -
 "چەکێ  دە هەزار یۆرۆ کە لە بانری ڤاتیرانەوە دەرچووە." -

 فڕۆکەوانەکە  دیاربوو بە گومان بوو.
 "وەی ئەوە وایە کە کاش ب ." -
"هەر تەنیا کااشا کاشاەا" فاڕۆکەوانەکە وای پێگاوتەوە و چەکەکەی  -

 بۆ گەڕاندەوە.
کاتێااا  لەبەرامااابەر دەرکەی فاااڕۆکەوانەکە دانیشاااتا ئارینگارۆساااا  -

هەستی بە زەبوونی خۆی کارد. "ئەم پرساە پرسای ژیاان و ماردنە. 
 هەر دەب  یارمەتی  بدەی. من دەب  بگەمە لەندەن."
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فااااڕۆکەوانەکەش چاااااوێری لە ئەنگوسااااتیلە ئاااااڵتوونییەکەی  ااااامری  -
 مەترانەکە کرد. "ئەڵماسی ڕاستە ینە؟"

رۆساش چاوی لە ئەنگوساتیلەکە کارد. "نااکر  لەمەیاان جیاا ئارینگا -
 ببمەوە."

فڕۆکەوانەکەش شانی بۆ هەڵتەکاناد و گەڕایەوە ساەر کااری خاۆی 
 و چاوی لە جامە بابڕەکەی بەردەمی کرد. 

ئارینگارۆسااااا لە  ااااونیی ناااااخییەوە خەمنااااای بااااوو. چاااااوێری لە 
بەناادە ئەنگوسااتیلەکە کاارد. هەر شااتێ  کە ئەنگوسااتیلەکەی لەسااەر 

خەریااااارە لەدەسااااات دەردەچااااای. دوای خاااااولەکێری دوورودرێااااایا 
ئەنگوسااااتیلەکەی لە پەنااااڵە کاااارد و بە هێواشاااای لەسااااەر تااااابلۆی 

 لێخوڕینی بەردەم فڕۆکەوانەکەی دانا.
ئارینگارۆسا بە هێواشی لە کابینەی فڕۆکەوانەکە هااتەدەر و خاۆی 
هاوێشتە سەر کورسییەکەی خۆی. دوای پازدە چرکەا هەستی کرد 

ورساااییەکەی ژێااار فاااڕۆکەوانەکە بەگۆشاااەی زیااااتر بەرەو بااااکور ک
 بادەداتەوە.

 لەگەڵ ئەوەشدا ساتە سەرکەوتنەکەی ئارینگارۆسا وێرانە بوو.
هەمووی بە دۆزی پیرۆزەوە سەری هەڵدا. خشتەی دەستنووسێری 
لێزاناااانە. هەناااووکەشا وەی ئەوەی خانووێااا  لە کاااارت دروسااات 

  ... و کۆتاییەکەیشی دیار نەب . کراب ا خەریرە بەسەریەکدا دەتەپ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٧٦بەندی 
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النگاادن دەیبیناای هێشااتا سااۆفی لەباان هەژاناای ڕووبەڕووبااوونەوەی 
ئەزماااوونەکەی هیااارۆی گاااامۆی ڕاسااات نەباااۆتەوە. خۆیشااای بە 
بیسااتنی کااۆپلەی بۆنەنااامەکە حەپەسااا. ئاااخر وەنەباا  سااۆفی هەر 

بەڵرو خاودی بەتەنیا بەسەر سەرتاپای ڕیتوێلەکەدا گەواهیدەر ب ا 
باااپیرەی ئاااهەنگگێڕەکە بااووە... باااپیرەی ئەو مامۆسااتای گەورەی 
دەستەی مریادایەتی ساایۆن باوو. ئاای چ یاارانێری بەجاۆش باوون. 
داڤینشیا بۆتیچیللیا ئیسحاق نیاوتنا ڤیرتاۆر هۆگاۆا ژان کۆکتاۆ... 

 .ژای سانیێر
"بەڕاسااااتی نااااازان  چیاااادیرەت پێبڵااااێ ." النگاااادن ئەم  سااااەیەی بە  -

 انییەوە بە سۆفی گوت.نەرمونی
چاااوە فرمێسااراوییەکانی سااۆفی هەنااووکە  کەساا  کەساا  بااوون.  -

 "ئەو وەی کچی خۆی گەورەی کردم."
هەنووکە کاتی  سەیان دەکرد لە هەستوسۆزی نێو هەناوی ساۆفی 
تێگەیشاااات. هەستوسااااۆزی  پەژیااااوان بااااوونەوە. دوورمەودایاااای و 

تاش  لەژێار  وونیی. ئاخر سۆفی لە باپیرەی دوورکەوتەوە و ئێسا
 تیشرە ڕامانێری جیاوازەوە لێی دەڕوان .

لە دەرەوەشا گەزەناا  بە خێرایاای دەردەکەوتا شااەبەنگە مەیاالە و 
سوورەکەی لەبەدەنی فڕۆکەکە دەدا. زەویەکەی ژێریشایان  هێشاتا 

 هەر ڕەشایی بوو. 
"خۆشەویستانا ئازوو ە؟" تیبینا  بە کەیافەوە هااتەوە الیاانا چەناد  -

کەتە کێرای کاۆنی باۆ هێناان. لە نااخەوەش داوی  وتووە کۆال و  پاا
لێبووردنیشاای کااردا کە هەر ئەوەناادە خااۆراکە مااابووەوە. "باارادەرە 
 ەشەکەمان هێشتا وەدەن  نەهاتووەا" بەئحمێرەوەا "بەنم باا کااتی 
باادەین ."  ەپێراای لە کااێرە دا و چاویشاای لە شاای رەکە کاارد. "ئاوهاااا 

دەم  سەکەوە نیگاشای خۆشەویستەکەم هیچ سەرەداوێ  هەیە؟" بە
لە سااۆفی بااڕی. "ئەر  باااپیرەت بەنیاااز بااووە چیمااان پاا  بڵاا ؟ ئەو 
بەردەکااااااێلە شااااااەیتانییە هاااااای کێاااااایە؟ ئەو بەردەکااااااێلەی لەالیەن 

 سوارچاکەکانی پەرستگاوە پەسن دراوە؟"
 سۆفیش سەری باداو بێدەن  ما.
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کاتێریش تیبین  سەری بەسەر شی رەکە داگرتەوەا النگدن ساەری 
الکەی هەڵرچاااااڕی و ئااااااوڕی لە پەناااااڵەرەکە دایەوەا  وتاااااوە کاااااۆ

هزرەکانی  لەگەڵ خەیاڵی ڕیتوێلە  نیێنیایەکە و کاۆدە نەشاراوەکان 
کێلەبەردێاااا ا سااااوارچاکەکان پەساااانیان داوەا لە ملمننێاااادا بااااوو. 

کێلەبەردێااااا  کە . فڕێرااااای درێااااایی لە کاااااۆالیەکە دا. کلااااایلەکەیە
 .کۆالیەکەش گەرم بووسوارچاکەکان پەسنیان داوە. 

دیااااربوو پەردەی شااااەو بە خێرایااای هەڵدەکشااااایەوە و النگاااادنیش 
ساااااەیری ئەو وەرگەڕانەی شاااااەو بە ڕۆژی دەکاااااردا تروسااااارایی 

. زۆری نەماااوە کەناااڵی ئینگلیاازیئۆ یانوسااەکەی ژێاار خااۆی بیناای. 
 بگەنە ج .

النگدن هیواخواز بوو ئەنگاوتنی ڕۆژا ڕۆناکایی دووەمینایش لەگەڵ 
بەر ڕۆناکتر دەبووا هەستی دەکارد ئەو خۆیدا بێن ا بەنم تا دەورو

لە ڕاستیەکە دوورتر دەکەوێتەوە. ئەو گوێی لە ڕیتمی شی ری پێنج 
بڕگەیاای درێاای و بردەبااردی ویردخوێناادنەوەا هیاارۆی گااامۆی و 
ڕیتاااوێلە نیێنیااایەکە باااوو. لەگەڵ هاشوهوشااای فاااڕۆکەکە ساااەدایان 

 دەدایەوە.
 کێلەبەردێ ا کە سوارچاکەکان پەسنیان داوە.

  پڕشاااانگی ڕۆشاااانگەری لەمێشااااری النگاااادن بریساااارەی داا کاتێاااا
فڕۆکەکە گەیشتبووە سەر وشرانی. النگدن  وتاووە بەتااڵەکەی لەال 
دانااا. "ئێااوە بااڕوا بەمە ناااکەن؟" ئەو بەدەم گااوتنی  سااەکە ڕووی لە 
برادەرەکااانی کااردوە. "بەردەکێلاای سااوارچاکانی پەرسااتگا اااااااا زاناای   

 چییە."
کەوتااانە ساااەر ساااینییەکە. "تاااۆ زانیااات  نیگاااای چاوەکاااانی تیبینااا   -

 بەردەکێلەکە لە کوێیە؟"
 النگدن بە خەندەوە. "لەکو  ناا بەڵرو شتەکە چییە." -

 سۆفیش خۆی بە الی پێشەوەدا شراندەوە.
"پێموایە بەردەکێل دە اودەق ئاماژەیە بۆ سەرێری بەردین." النگادن  -

ڕاماااااانەکەی بە زەو ااااای ئەکاااااادیمیێكی پەرۆش ڕوون کاااااردەووە. 
 بەست کێلی گۆڕ نییە.""مە

 "سەرێری بەردین؟" تیبینگیش وای پرسی. -
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 دیاربوو سۆفیش بە مەرەدی تیبین  سەری لێتێرچوو بوو.
")الی(ا" ئیااااادی النگااااادن باااااۆی وەساااااووڕا و گاااااوتی؛ "لە مااااااوەی  -

بەدواداچااااوونی دادگاکااااانی لێرااااۆڵینەوەداا کڵێساااااکە سااااوارچاکانی 
 دا وایە؟"پەرستگای بە چەندین جۆری گومڕایی خەتابار کر

"زۆر ڕاستە. ئەوان چەندان تۆمەتیان باۆ هەڵبەساتن. نێرباازیا میاز  -
 بەسەر خاچدا کردنا شەیتانرەرستیا لیستێری دوورودرێی."

"لەنێاااو لیستەکەشااادا پەرسااااتنی خاااودای دەسااااترردا وایە؟ زۆر بە  -
وردەکاریا کڵێساکە  سوارچاکانی پەرستگای بە ڕێڕۆیشتن لەسەر 

رکردا گاااوایە  ئەوان ناااوێی باااۆ ساااەرێری ڕیتاااوێلێری نیێنااای تاوانباااا
 هەڵرۆڵدراو لەبەرد دەکەن... خوای بترەرستی اااا"

!" تیبیناا  بەهاتوهاااوارەوەا "ئااای خااوایەا ڕۆبەرتا تااۆ 241"بافۆمێاات -
ڕاساااااااات دەکەی! )بەردەکێلێاااااااا ( سااااااااەرێری بەردیاااااااان لە الیەن 

 سوارچاکانی پەرستگاوە پەسن دەدر !"
ن کااردەوەا بافۆمێاات هەر خێااراش النگاادن شااتەکەی بااۆ سااۆفی ڕوو

خااوای بەپیتااوفەڕی بترەرسااتەکان بااووا پەیوەساات بااوو بە  هێاازی 
ئافەرەیاادە و بەرهەم هێنااان. سااەری بافۆمێاات وەی سااەری بەران 
یاان نێاری نیشاان دەدرداا ئەمەش هێماایەکی بااوی بەرهەمیێناان و 
بە پیتوفەڕی بوو. سوارچاکانیش بەوە ڕێزیان لە بافۆمێات دەنااا بە 

دا بازنەیەکیاااااان دروسااااات دەکااااارد و ویردیاااااان دەوری ساااااەرەکە
 دەخوێندەوە.

"بافۆمێااااتا" تیبیناااا  وا هاااااتە دەناااا ؛ "بااااۆنەکە لەسااااەر شااااەڕەفی  -
ئافەریاادکردنە جااادوویەکەی یەکااانگیری سێرساای بااووا بەنم پاپااا 

 ەنااامەتی بە هەمااووان هێناااا کە بافۆمێاات  لەڕاسااتیدا  242کلێمێناات
ۆمێتی بە دەسارەالی  شەیتان نەب  هیچی دیرە نییە. پاپا ساەری بااف

 هەڵمەتەکەی دژی سوارچاکان بەکار هێنا."
النگدنیش لەسەر  ساەکەی کاۆی باوو. لە ساەردەمی نوێشاداا باڕوا 
دەکاار   ۆچەکااانی ئەهااریمەن کە پێاای دەگااوتر  شااەیتانا لەوانەیە 
شااوێنەوارەکەی بااۆ بافۆمێاات و هەوڵاای کڵێساااکە بااۆ داڕشااتنەوەی 
                                                           

241
  Baphomet 

242
( ئەو پاپایەی سوارچاکانی پەرستگای سەرکوت ١٣١٤-١٢٦٤مەبەست پاپا کلێمنی پێنجەمە ) 

 کردن.
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یتانا بگەڕێااااتەوە. خااااوای  ۆچااااداری پیتااااوفەڕ وەی هێمااااای  شااااە
ئاشررایە کڵێسااکە لەم هەوڵەیانادا ساەرکەوتوو باووا هەرچەنادە بە 
شاااێوەیەکی ڕەهااااش نەبااا . هێشاااتاش داباااونەریتی  ئەمریریاااانەی 
سوپاسگوزاری نیشانەی بترەرستیا هێماای  اۆچی پیتاوفەڕی پێاوە 

یاااان  اااۆچی پیتاااوفەڕ جێمااااوی باااافۆمێتی  243دیاااارە. کۆرنوکۆپیاااا
باااۆ زێیااۆی دەگەڕێااتەوە کە لە گاااوانی  پیتااوفەڕە و مێیووەکەشاای

بااازنێرەوە شااایری پێااادراا بااازنەکەش  ۆچەکاااانی شااارا باااوون و بە 
شاااااێوەیەکی جادوییاااااانە پڕباااااوون لە میوەجاااااات. بافۆمێااااات  الی  
گرووپێراای فۆتااۆگرافیش دەردەکەو ا کااات  یەکێراای  ۆشاامەچی لە 

یا هێمااای Vپشاات سااەری باارادەرێریەوە دوو پەنااڵەی بە شااێوەی 
تەوە؛ زۆر کەم لەو گاڵتەبازانە دەزاننا ئەو هێمایەی  ۆچ بەرز دەکا

بااۆ پێڕابااواردن دەیاارەنا کاااتی خااۆی نیشااانەی بەهێاازی پیاااوەتی 
 کەسەکە بووە.

"بەڵا ا بەڵا ا" تیبینا  بە کەیفاێرەوە وای گاوت. "هەردەبا  بافۆمێات  -
ئەو شتە با  کە شای رەکە ئامااژەی پێادەدا. بەردەکێلێا  )ساەرێری 

 ەسنی دەدەن."بەردین( کە سوارچاکان پ
"زۆر چاکەا" سۆفیش بەم جۆرە بە دەن  هاتا "خۆ ئەگەر بافۆمێت  -

ئەو سااەرە بەردیاانە باا  )بەردەکااێلە( باا   کە سااواراچاکان پەساانی 
یااان." ساااۆفی دەدەنا کەواتە لێااارەدا لەبەردەم دووڕیاااانێری ناااو  دا

هەشاات  244کریرتیسااەکە کاارد. "بافۆمێاات ئاماااژەی بە  جومگەکااانی
 ی پێنج پیتمان هەیە."پیتە. لێرەدا هەر جێ

تیبین  بەدەم کراوەیی پێرەنی. "ئازیزەکەما لێارەدا ژماارەی ئاتبااش  -
 ڕۆڵی خۆی دەگێڕ ."

  
 
 
 
 

                                                           
243

  Cornucopia  .هێمایەکی پیتوفەڕ لە قۆچی بەران و گوڵ و میوە و دانەوێڵە 
244

 خوێندرێتەوە کە فایە.بە یەک پیت دە phبافۆمیت بە ئینگلیزییەکەی هەشت پیتە، چونکە   
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 ٧٧بەندی 
 

النگدن بە شتەکە کارانگاز بووا ئاخر تیبینا  تاازە لە نووساینەوەی 
هەر بیسااااتودوو پیتاااای ئەلیفبااااای میبااااری بااااووەوە و لەبەریشاااای 

لە جیاااتی ڕێنووساای میبااری پیتەکااانی بە ڕۆمااانی نووساایەوە. ئەو 
نووسااااینەوەا کە هاوشااااانی میباااارییەکە بااااوونا لەگەڵ ئەوەشااااداا 

 دەیزانی ب  گرێوگۆڵ سەرلەبەریان گۆ برا. 
A B G D H V Z Ch T Y K L M N S O P Tz Q R Sh 

Th 
"ئەلیفا بێتا جیملا دالێتا هەیا ڤاڤا زاینا خێتا تێتا یودا کاافا  -

نونا سامیخا ئااینا پێایا تزادیا ا کاوفا ڕیایشا شاین و المدا مێ ا 
تاڤ." تیبینا  بە شاێوەیەکی ساەیر دەساتێری بە برۆکاانی داهێناا و 
لەسااەر ئەلیااف باا  بەردەوام بااوو. "لە ڕێنووساای فەرماای میبرییااداا 
دەنگی بزوێن نانووسر . هەر لەبەر ئەوەشە کات  وشەی بافۆمێت 

Baphomet  سا  بازوێن لەدەسات بە ئەلیفبای میبری بنووسار ا
 دەدا. ئەوەی بۆ ئێمە دەمێنێتەوە ااااا"

 "پێنج پیتەکان." سۆفی بە زەو ێرەوە وای گوت. -
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تیبین  سەری بۆ لە اند و دەستی بە نووسین کردەوە. "زۆر چاکەا 
ئەمەیان ڕێنووسی گونڵاوی وشاەی بافۆمێات بە پیتەکاانی میباری. 

ساا  کە دیااار هەر بااۆ ڕوونرااردنەوە وێاانەی ئەو بزوێنااانەش دەنوو
 نابن.
THe  Mo  V Pa  B 

"هەڵاابەتە ئەوەت لەبیاار باا ا" تیبیناا  ئەوەشاای خستەسااەرا "زمااانی  -
میباااری بە شاااێوەیەکی ئاساااایی بە پاااێچەوانەوە دەنووسااار ا بەنم 
ئێمە دەتوانین بە ئاساانی ئاتباشاەکە بەم شاێوە بەکاار بێناین. دوای 
ئەوەشا هەمااااااوو ئەوەی لەسااااااەرمانەا داهێنااااااانی نەخشااااااەیەکی 

ێگۆڕکێی سەرجەم ئەلیفبایەکەیەا کە بە ئاراساتەی پاێچەوانەوە بە ج
 پێی ئەلیفبایە ماکەکە بنووسرێتەوە."

"لێاارەدا ڕێگااایەکی ئاسااان هەیەا" سااۆفی وای گااوت و  ەڵەمیشاای لە  -
تیبینااااا  وەرگااااارت. "ئەمەش باااااۆ ڕەنگااااادانەوەی هەماااااوو ژماااااارە 
جێگۆڕکێراااااان دەبااااا ا بە ئەتباشیشاااااەوە. ئەم وردە فێڵەشااااایان لە 

نرااۆی ڕۆیااا  هۆلااوێی فێربااووم." سااۆفی نیااوەی یەکەماای ئەلااف زا
بێیەکەی لە چەپەوە بۆ ڕاست نووسیا ئینڵاا لە بانەوەش نیاوەکەی 
دیاارەی لە ڕاسااتەوە بااۆ چەپ نووساای. "کۆدشاارێنەکان پێاای دەڵااێن 
 هەڵگێڕانەوە. نیو ئەوەندە ئاڵۆز و دوو ئەوەندەش ئاشرراو ڕوون."

 
K Y T Ch Z V H D G B A 
L M N S O P Tz Q R Sh Th 

 
 

تیبینا  ساەیری دەساترارەکەی کارد و پێرەنای. "تاۆ ڕاساات دەکەی. 
شااادمان  ئەو کااوڕانەی  )هۆلااو (ی کاااری خۆیااان بەباشاای ڕایاای 

 دەکەن."
النگااادن بە لەرزە ماااوچڕکێرەوە ساااەیری ژماااارە جێگۆڕکێیەکاااانی 
ساااۆفی کاااردا خەیااااڵی باااۆ ئەوە ڕۆیشاااتا کە چاااۆن لێرااادانەوەی 

وی هێنایە پێشچاوا کاتێ  بەهۆی ژمارە کاۆدی لێرۆڵەرەوانی پێشو



474 

بۆ چەندین ساڵ دۆست   شراند 245ئاتباشەوە تەلیسمی شیشاخیان
و لێراااۆڵەرەوان بەدەسااات ئامااااژەکەی بایبااال باااۆ شاااارێ  کە پێااای 
دەگوترا شیشاخا دامابوون. ئاخر شارەکە نە لەسەر نەخشەا  نە لە 

و لە کتێباای هاایچ بەڵگەنااامەیەکیش دیااار نەبااووا کەچاای لە تەوراتاادا 
یەرمیادا پاشای شیشاخا شاری شیشاخ و خەڵری شیشااخ هااتبوو. 
لە کۆتاییشاادا لێرااۆڵەرەوەیەی ڕێااگەی ژمااارە ئاتاباشاای بااۆ وشااەکە 
بەکااار هێناااا ئەنڵامەکەشاای مێشاا  هەژێاانەر بااوو. ژمااارەکە ئەوەی 
لەبااارەی شیشاااخ دەرخسااتا کە  کااۆدەیەکە بااۆ شااارێری ناسااراو. 

 ان بوو.کۆدەشراندنەکەش شتێری ئاس
 .Sh-Sh-Kشیشاخ بە زمانی میبری بەم جۆرە ڕێنووی دەکرا : 

Sh-Sh-K ا کاااتێریش ژمااارە جێگااۆڕکێرەی لە جیاااتی دادەناادر ا
 .B-B-Lئەوا دەبێتە: 

B-B-L ا لە میبریدا ڕینووسی وشەیBabel بابل(ە( 
ئەو شاارە تەلیسااماویەی شیشاااخ بااووە شاااری باباالا ئیاادی لەسااەر 

ی بایبلیااانەی بەدوادا هااات. لەماااوەی ئەمەش چەناادان وشااەی دیاارە
چەند هەفتەیەکداا چەندین وشە کۆی ئاتباشیانە لە تەوڕاتدا ئاشاررا 
باااوونا واتاااای وشاااەگەلێریان باااۆ دەرکەوتا پێشاااتر لێراااۆڵەرەوان 

 نەیاندەزانیا کە ئەو جۆرە شوێنانە هەن.
"وا خەریرە لێی نزی  دەبینەوە." النگدن بە چارپەیەکەوە وای گاوت  -

 ییان جێی لە هیچ شوێنێریش نەدەبووەوە.و لە خۆش
"ڕۆبەرتا هەر چەنااااد ئینڵێاااا  ماااااوە." تیبینگاااایش وای بە النگاااادن  -

 گوتەوە. تەماشایەکی سۆفی کرد و بە خەندەوە گوتیا "ئامادەی؟"
 سۆفیش سەری بۆ لە اند.

بە میبااری و بەبا  بزوێنەکااانی  Baphomet"زۆر چااکەا بافۆمێات  -
ئێستاش سوکوئاسان ڕژێامە  .B-P-V-M-Thوا دەخویندرێتەوە: 

ژمارەییە جێگۆڕک  ئەتابشیانەکەی تۆمان بۆ وەرگێڕانای خساتەکار 
 و پێنج پیتەکان وەی پاسوۆرد دەرکەوت."

. ڕۆژیش لە پەنڵەرەی B-P-V-M-Thدڵی النگدن توند لێی دەدا. 
فااڕۆکەکەوە لێاای دەدان. چاااوێری لە ژمااارە جێگۆڕکێیەکااانی سااۆفی 
                                                           

245
   Sheshach 
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یاش Sh ...Pدەبێاتە  Bانەکەی کارد. کرد و بە لەسەرخۆیی وەرگێڕ
 ... Vدەبێتە 

تیبینااا  وەی  وتابیێااا  لەکرێسمێسااادا دانااای گڕکاااردنەوە. "ژماااارە  
ئەتابشەکە ئەوەی دەرخست..." لێرەدا وەستا. "ئای خاودای ناازدار!" 

 دەموچاویشی سری هەڵگەڕا.
 النگدن سەری بەرز کردەوە.

 "هیچ هەڵەیەی هەیە؟" سۆفی وای لێررسی. -
 وا بەمە ناکەن." تیبین  سەیری سۆفی کرد. "بەتایبەتی تۆ.""ئێوەا بڕ -
 "مەبەستت چییە؟" سۆفیش وای لێررسییەوە. -
"ئەمەیااااان... بلیمەتیاااایەا" بە چاااارپەوە وای پاااا  گااااوت. "دە اااااودەق  -

بلیمەتی!" تیبین  دیسان لەسەر کاغەزەکەی نووسیەوە. "دەی ترایەا 
 تەپڵ لێدەن. ئەوە پاسوۆردەکەتە."

 ووسیبووا نیشانی دان.تیبین  ئەوەی ن -
Sh-V-P-Y-A 

 سۆفی مڕومۆن بوو. "ئەوە چییە؟"
 پەی بە وشەکە نەبرد.

دەنگاای تیبیناا  لە سااامناکیان دەلەریاایەوە. "دۆسااتەکان ا ئەمەیااانا 
 لەڕاستیدا ئەمە وشەیەکی دێرینەیە بۆ ئاوەز."

وشەیەکی کۆنینە بۆ ئاوەز ئەم النگدن دیسان پیتەکانی خوێندنەوە. 
. چرکەساتێ  دواتر شاتەکەی باۆ هاات. ئەمەی ەکاتەوەلوولدراوە د

 هەرگیز ڕەچاو نەدەکرد. "وشەیەکی کۆنینە بۆ ئاوەز!"
 "تیبین  پێرەنی. "کتومت وایە!

سۆفیش سەیری پیتەکانی کردا پاشان هی خەپلەکانی کریرتیساەکە. 
دەساااتبەج  لەوە تێگەیشاااتا تیبینااا  و النگااادن پەییاااان بە گااارفتە 

"دەی بوەسااااااتن! ناااااااکر  ئەمە ببێااااااتە  جەوهەریەکە نەبااااااردووە.
ی تێدا Shپاسوۆردەکەا" سۆفی کەوتە مشتومڕکردن. "کریرتیسەکە 

 نییە. هەر دەب  ئەلفبێیە باوە ڕۆمانییەکە ب ."
دەیا وشەکە بخوێنەوە." النگادنیش بە مروڕباونەوە وای پێگاوتەوە.  -

"لەمێشریشتدا دوو شتتت لە بیار با . لە مبرییادا هێماای دەنگای ش 
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Sh ر  بە دەکااS  گااۆ براار ا ئەمەش بەناادە ئەکسااێنتەکە. هەروەی
 گۆ دەکر ." Fیش بە Pپیتی 

SVFYS.؟ سۆفی وای بیرلێرردەوە و تێما 
"بلیمەتیااایە!" تیبینااا  هااااتە وەنم و ئەمەی باااۆ زیااااد کااارد. "پیتااای  -

 )ۆ( دەگرێتەوە!" Oزۆر جاران جێگەی دەنگی بزوێنی  Vavڤاڤ
ەوڵیااادا بە دەنگااایش دیساااان ساااۆفی ساااەیری پیتەکاااانی کاااردەوەا ه

 بیڵێتەوە.
- "S…o…f…y…a." 

گااوێی لە دەنگاای وشااەکە بااووەوە و بڕواشاای بەوەی تااازە لەدەماای 
 "؟ ئەم ڕێنووسە سۆفیایە؟"Sophiaدەرچوو نەدەکرد. "سۆفیا 

النگااادن بە جۆشوخرۆشاااەوە ساااەری باااۆ لە اناااد. "بەڵااایا ساااۆفیا 
Sophia  . دە ااااودەق بە زماااانی گریرااای واتاااای ئااااوەز دەگەیەنااا
 ڕەگوڕیشەی ناوەکەی تۆ دە اودەق 'وشەی ئاوەز'ە" سۆفی

ئەو بەردەکلیلااای لەپاااڕێرەوە ساااۆفی زۆر غەریبااای بااااپیرەی کااارد. 
. هەسااتی کاارد شااتێ  لە مریاادانی بە ناااوی ماان کااۆدەدار کااردووە

 وڕگی گیر بووە. دیاربوو هەموو شتێ  بەوپەڕی ڕێروپێری خۆی 
پێنج پیتەکاانی بەڕێوە دەچوو. بەنم جارێری دیرە نیگای بڕیە سەر 

خەپاالەی کریرتیسااەکەا تێگەیشاات هێشااتا گاارفتەکە هەر ماااوە. "بەنم 
 شەش پیتە." Sophiaجاری بوەستن... وشەی سۆفیا 

خەناادەکەی تیبیناا  هەر نەدەبااڕایەوە. "سااەیری شاای رەکە باارەوە.  -
 باپیرەت نووسیوێتیا 'وشەیەکی دێرینە بۆ ئاوەز.'"

 بەڵ ؟" -
راای کۆنااداا ئاااوەز بەم جااۆرە تیبیناا  چاااوێری لاا  داگاارت. "لە گری -

 ."S-O-F-I-Aڕێنووی دەکرا: 
 ٧٨بەندی 

 
بە هەساتی کێویاانە  ,کات  سۆفی کریرتیساەکەی لە بااوەش گرتباوو

شاگەشاارە بااووا ئاااخر خەریاا  بااوو پیتەکااان لەسااەر جومگەکااان 
 .وشەیەکی دێارین باۆ ئااوەز ئەم لاوولرێچە دەکااتەوەجووت براا. 

 ی تەماشاکردن ڕاگرتب .پێدەچوو النگدن و تیبینگیشی لەکات
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S… O… F… 
"وریا بەا" تیبین  بە جەخترردنەوە پێیگوتا "هەرچەناد وریاابی هەر  -

 کەمە."
…I… A. 

سۆفی دوا پیتەکەشی ڕیز کرد. "زۆر چاکەا" وای چرپاند و سەیری 
 ئەوانیشی کرد. "وا ڕایدەکێش  تا لێ  ببێتەوە."

وژاویاایەوە "ئاگاااداری ساارکەی نێااوی بەا" النگاادن بە ترسااێری  ورو -
 وای چرپاند. "وریا بە."

سۆفی دەیزانی ئەگەر کریرتیسەکە وەی ئەوانە ب ا کاات  کە مناداڵ 
بااوو دەیرااردنەوەا ئەوا هەر هێناادەی پێویساات بااووا کریرتیسااەکە لە 
هەردوو سەریەوەا هەر لەژێار پیتەکاانیەوە بیگار ا ئینڵاا  هەردوو 

ە شااێوەیەی الیەکااان ڕابرێشاایا بە هێواشاای  لێریااان برێشااێتەوەا ب
فشااارەکەی بااۆ سااەر هەردوو سااەرەکە هاوساان  باا . خااۆ ئەگەر 
خەپاااااالەکە لە گەڵ پاسااااااوۆردە لێاااااادراوەکە یەی بگاااااارێتەوەا ئەوا  
الیەکااانی هەروەی  وتااووی چاااویلرە لێاا  دەباانەوەا ئینڵااا دەتااوان  
دەسااات باااۆ نااااوەوەی بباااا و کااااغەزە لولااادراوەکەا کە لەوانەیە لە 

ابا ا دەربیێنا . خاۆ ئەگەر ئەو شووشە سرکەیەکی دژوار وەرپێچر
پاسااوۆردەی لێشاای داباا ا هەڵەباا ا ئەوا فشاااری دەرەکاای بااۆ سااەر 
هەردوو ساااەری لاااوولەکەکەا دەگاااوازرێتەوە ساااەر ئەو زماااانەیەی 
نێااویا ئەویااش بە دەوری خااۆی پاڵەپەسااتۆ دەخاااتە سااەر شووشااە 
دژوارەکەا لە کۆتاییدا ئەگەر فشارێری زۆری بخاتە ساەر. لەوانەیە 

بشاار . و شاالەکەش بااڕژ  و نووسااراوی سااەرکاغەزە شووشااەکە 
 تەنرەکەش بفەوت .
 ا سۆفی وای بەخۆی گوتەوە.بە نەرمی ڕایبرێشە

کااااتێریش ساااۆفی هەردوو ساااەری لاااووکەی ڕادەکێشااااا تیبینااا  و 
النگااادن هەنااادێ  ساااەریان بەساااەردا شاااۆڕ کاااردەوە. لە خۆشااای 
شااااراندنی کااااۆدەکەداا سااااۆفی خەریاااا  بااااوو ئەو چاااااوەڕوانییەی 

ئەمە بەردەکلیلااای دەساااتەی کی لاااوولەکەی لەبیااار نەدەماااا. نااااوەرۆ
. بەگوێرەی  سەکانی تیبین  نەخشەی حەشارگەی مریدانی سایۆنە

جامە پیرۆزەکەی لەخۆ گرتاووەا بەهاۆیەوە پەردە لەساەر تاابووتی 
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ماریا ماجدەلینا و گەنڵینەی سانگرییل هەڵادەداتەوە... ئەو گەنڵیانە 
 ەکەی شاردۆتەوە.لە نرخ نەهاتووەی ڕاستییە پەنیان

ئێساااتا  وتاااووە بەردیااانەکەی بە هەردوو دەسااات گرتباااووا ساااۆفی 
دووبااارە بەسااەر پیتەکاناادا چااووەوەا تااا دڵنیاااب  ئاااخۆ کااارەکەی بە 
تەواوی کاااردووە. ئەوساااا بە هێواشااای ساااەرەکانی بە پاااێچەوانەی 
یەکدی ڕاکێشا. ئەو هێزێری کەم  زیااتری بەکاار هێناا. لە پاڕێرەوە 

هونەرکااار لێربااووەوە. هەردوو سااەرە لااوولە  وەی تێلێساارۆپێری 
 وڕسااەکە لەدەسااتی سااۆفیدا مااان. خەریاا  بااوو تیبیناا  و النگاادن 
هەڵبساااتنە ساااەر پااا . تێراااڕای لێااادانی دڵااای ساااۆفی لەکااااتی داناااانی 
هەردوو سااااەرە لێررراوەکااااانی کریرتیسااااەکە لەسااااەر مێاااازەکە و 

 دەرکەوتنی ناواخنەکەیا زیاتر لێیدەدا.
 دەستنووسێری لوولدراو!

دیاااااربوو کاااااغەزە لوولاااادراوەکە بە دەروی شااااتێری ناااااو بااااۆش 
وەرپێچراوەا سۆفی بینی بەدەوری شتێری لوولەکیانە وەرپێچاراوە. 
بیرۆکەیەکی سەیرا ئەوەی بەدەوری شووشە سرکەکە وەرپێچراوە 

ئەمە سەیرەا کاغەزە پێستە خۆشرراوەکە نییەا بەڵرو هەر پێستەیە. 
. دیساااان ساااۆفی ێنەتەوەئااااخر سااارکە پێساااتەی خۆشااارراو ناتااااو

سااەیری  ناوبۆشااە لوولاادراوەکەی کااردەوەا ئینڵااا تێگەیشااتا ئەو 
شتەی لەناویدایە شووشە سرکە نییە. شتێری تەواو جیااواز لەوەی 

 بۆی چووبوون. 
 "چ هەڵەیەی هەیە؟" تیبین  وای پرسی. "دەی لوولدراوەکە دەربێنە." -

 
ئەو شااتەی  سااۆفی بە گاارژییەوەا دەسااتی دایە پێسااتە لولاادراوەکەا

 لەنێوی دابووا دەرییێنا.
"ئەمە کااااغەزی تەنااا  نیااایەا" تیبینااا  وای گاااوت ا "ئەمە لە کااااغەز  -

  وڕسترە."
 "من دەزان . ئەمە پڕکراوەتەوە." -
 چی؟ بە شووشە سرکەیەی؟" "بە -
"نەخێرا سۆفی شتە پێچاراوەکەی کاردەوەا نااواخنەکەی دەرخسات.  -

 "بەم شتە."
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ە پێستە خۆشارراوەکەی بینایا کاتێریش النگدن شتەکەی نێو کاغەز
 دڵی داتەپی.

"خااااوا فریامااااان کەو ا" تیبیناااا  بە بەسەرخۆداشاااارانەوە گااااوتیا  -
 "باپیرەت وەستایەکی بێبەزەیی بووە."

دەبیاان  سااانیێر نیااازی النگاادنیش بە وا وڕمااانەوە لێاایەوە ڕامااا. وا 
 .نەبووە بە دەستێری سووی واز بێن 

رابوو. کریرتساااێری ئیااادی کریرتیسااای دووەم لەساااەر مێااازەکە داناااد
بچراااۆالنەتر. لە بەردە مە یقێرااای ڕەش دروسااات کراباااوو. شاااتەکە 
خرابااووە نێااو کریرتیساای یەکەم. ئەمەش خولیااای سااانیێر بااوو بااۆ  

 246تێوەرێخێریدووانەیی. دوو کریرتیس. هەموو شتێ  بە جووتە. 
. دووسااەرە. نێاار و ماا . ڕەش لەنێااو ساارییدا جێاای خااۆی گرتااووە

 تەونی هێماسازی لێ  دەکێشرێتەوە. النگدن هەستی کرد تاد 
 .سری ڕەشی ل  دەز  

 هەموو پیاوێ  لە ژن هاتۆتە دەر .
 م . –سری 
 نێر. –ڕەش 

النگاادن خاااۆی باااردەپێش و کریرتیسااە بچراااۆلەکەی بەرز کاااردەوە. 
هەروەی کریرتیسی یەکەم وابووا تەنیا نیوهێنادەی  ەباارەی یەکەم 

اساراوەکە باووەوە. و ڕەنگیشی ڕەش بوو. گوێی لە گاڕەی دەناگە ن
دیاااربوو دەنگاای جااووڵەی ئەو شووشااە ساارکەی یەکەم جااارا هەر 

 ئەمەیان بووەا لە نێو کریرتیسەکەی دووەمدا بوو. 
"ڕۆبەرتا زۆر باشاااااەا" تیبینااااا  وای گاااااوت و کااااااغەزە لەپێساااااتە  -

خوشرراوە لوولدراوەکەی ڕادەسات کارد.. "دەبا  خۆشاحاڵ بای کە 
 بەئاراستەی ڕاستدا دەفڕین."

چاوی لە پارچە کاغەزە ئەساتوورە لوولادراوەکەی کاردا بە النگدن 
دەسااتوخەتێری نەخشاااین چوارینێااا  نووساارابوو. دیساااان لەساااەر 
هەمان کێشی پێنج بڕگەیی درێای نووسارابوو. هاۆنراوەکە کاۆدەدار 
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  Entendres  داپۆشین، توانج، توریة. ئەو وشەیە دوو واتای هەیە، واتایەکی دیارو واتایەکی
 لەبن.
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بووا بەنم النگدن لە دێاڕی یەکەم پێویساتی بە خوێنادنەوەی زیااتر 
 ۆ لەندەن لەجێی خۆیدا بوو. نەبووا تا لەوە تێبگاا نەخشەی تیبین  ب

 دێڕە شی رەکەش:
 لە لەندەن سوارچاکێ  ڕاکشاوەا پاپا ناشتوویەتی

IN LONDON LIES A KNIGHT A POPE INTERRED 
باااااا ی دێڕەکاااااانی شااااای رەکە ڕاشاااااراوانە داوای ئەوە دەکااااااا باااااۆ 
دۆزیاااانەوەی پاسااااوۆردی کااااردنەوەی  کریرتیساااای دووەم دەباااا  

 شوێنێكی شارەکەدا برر . سەردانی  گۆڕی سوارچاکەکەا لە
النگاادن بە شااەکەتی ڕووی کااردە تیبیناا . "ئایااا هاایچ بیرۆکەیەکاات  -

 سەبارەت بەو سوارچاکە هەیەا کە شی رەکە ئاماژەی پێدەدا؟"
تیبینگیش دانەکانی گڕ کردنەوە. "بە هایچ شاێوەیەی. بەنم ئەوەنادە  -

 هەیە دەزان  دە اودەق سەر لە کامە ژێرزەمین بدەین."
پاااازدە میااال لەپاااێش ئەوانەوەا شاااەش  تاااداا لە دووریلەهەماااان کا

تڕومبێلااای پۆلیسااای کێناااتا لەساااەر جاااادەکەدا بەرەو فڕۆکەخاااانە 
 تایبەتییەکەی بیگن هیل بە تییی دەڕۆیشتن.
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 ٧٩بەندی 
 

ماااانزم کااااۆلل  بە خااااۆی بااااوتڵە ئاااااوێری کااااانزایی )پیرێااااری( لە  
ری نیگاار کێشاانەکە. لە بەفرگرەی تیبین  دەرهێناا و گەڕایەوە ژوو

باااری ئەوەی لەگەڵ فاشااا  بچێاااتە لەنااادەنا کە شاااانۆی ڕووادەوە 
گەرمەکان بووا هەر لێرە مایەوە تا سەرپەرشتی ئەو تیمە پۆلیسای 

 دادوەری براا کە بەنێو کۆشری  شاتۆ ڤیلێت باڵو ببوونەوە.
تا ئەو ڕادەیەی شتەکانیان لەبەردەساتدا باوونا بەڵاگە کۆکراوەکاان 

ری یارمەتیبەخشااای تێااادا نەباااوو: یەی تاااا ە گاااوللە بەر هااایچ شاااتێ
نااااوکەوکە کەوتوباااووا  ەوانەکەشااای دیاااار باااوو؛ پاااارچە کاغەزێااا  
هەند  هێمای لەسەر نەخشێندراوە و لەگەڵ  وشەکانی تیغ و بادە؛ 
هەروەها  ایشێری دڕکااوی بەخاوێنا یەکا  لە ئەنادامای تایمەکە بە 

دای( دەگەڕێااتەوەا  کااۆللێی گااوت. ئەم شااتە بااۆ کااۆمەڵەی )ئۆپیااوی
چاااونرە لەم دواییاااانە ساااەیری بەرناااامەیەکی تەلەفزیاااۆنی کردباااووا 

 گۆبەندەکانی ئەو ڕێرخراوەیان لە پاریس ئاشررا کردبوو.
هیااوای بەختێراای باااش بااۆ لێیەڵرڕاناادنی کااۆلل  ئاااهێری هەڵرێشااا. 

 شتێ  لەو بەڵگە پەرش و باڵوانە.
دیارە ڕۆیشاتا  ئیدی منزمەکە بەرەو ژوورە پانوپۆڕە کەشخەکەی

کە کراباووە شاوێنی خوێنادن و  ,کۆلل  چووە ژووری سەمای بال 
لێرۆڵینەوەی تیبین ا لەوێدا پشارنەرانی پۆلیسای دادوەری خەریرای 
پەنڵەمااااۆری سااااەر کەلوپەلەکااااان بااااوون. پشاااارنەرەکە پیاااااوێری 

 چوارشانەی تێرسمڕاو بوو.
 ""ئەر  شتێ  هەیە؟ ;کۆلل  لەگەڵ چوونەژووردا لە کابرا پرسی -
پشرنەرەکەش ساەرێری باادا. "هایچ شاتێری ناو  نیایە. هەماوو هەر  -

 ئەوەیە کە لە ژوورەکاندا بەدیمان کردووە."
 "ئەی چی لەبارەی پەنڵەمۆری سەر  ایشە دڕکاویەکە هەیە؟" -
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"ئینتەرپۆ  هەر خەریرە. من هەموو شتێر  بە ئینتەرنێت بۆ ئەپلاۆد  -
 کردن."

نا لەسەر مێازەکە دانادرا کۆللێت ئاماژەی بە دوو زەرفی بەڵگە کرد -
 بوون. "ئەی ئەمانە؟"

پیاوەکەش شاانێری باۆ هەڵتەکاناد. "هەر بە گاوێرەی خولیااا هەماوو  -
 شتێری سەیر جیادەکەمەوە."

 کۆلل  بەرەو شتە سەیرەکان چوو.
 و پیاوە بەریتاانییە کەساێری ساەیرە."ئە ;پشرنەرەکە بوو وای گوت -

شتێری لێیەڵگرت و  تەماشای ئەمە برە." دەستی بۆ زەرفەکە برد و
 دایە دەستی کۆلل .

وێنەکەش  هی دەروازەی  سەرەکی  کااتەدرای )گۆتیا ( باووا ئەو 
دەروازە نەریتیاایە تا اادارە کە زمااانەی تیاایی هەبااوون وای کردبااوو 

 ڕێڕەوەکە تەس  ببێتەوە.
کاااۆلل  ساااەیری وێااانەکەی کااارد و ئااااوڕێری دایەوە گاااوتی؛ "ئەمە 

 سەیرە؟"
 "وێنەکە هەڵگێڕەوە." -

پشتی وێنەکەداا کۆلل  هەند  نووساینی تاێرەنویا کە بەدەسات  لە
بە ئینگلیاازی نووساارا بااووا بیناایا شااتەکە وێنااای داننە درێاایەکەی 
کاااتەدرایەکەی بەوە دەکاااا کە پەسااندانێری نیێناای بترەرسااتانەیە بااۆ 
ڕەحماااای ژن. ئەمەیااااان نااااامۆ بااااوو. شااااتەکە وەساااافی دەروازەی 

وروژێانەر باوو. "ساەیرکە!   کاتەدرایەکەی کردباووا باۆ ئەو شاتێری
 ئەو پێی وایە دەروازەی کاتەدراییەکە وەی هەرامەی ژن وایە...."

پشرنەرەکەش سەری ڕەزامەندی بۆ لە اناد. "بەڵا  بە دروساتی باۆ 
یەکیاتنەوەی هەردوو لێوەکە کە پیتریتۆکەیەکی پێنج پەڕەیی نیشان 
؛ دەداا" پشاارنەرەکە ئاااهێری هەڵرێشااا و  سااەکەی خااۆی تەواو کاارد

 "وات لێدەکا خێرا بەرەو کڵێسا بگەڕێیتەوە"
کااۆلل  دەسااتی دایە دووەمااین زەرفە بەڵااگەی سااەر مێاازەکە. لەناااو 
زەرفە پنسااتیرە ڕۆشاانەکەدا وێنەیەکاای بااریقەداری بیناایا پێاادەچوو 

 هی بەڵگەنامەیەکی کۆن ب . ناونیشانەکەی وا دەخوێندرایەوە:
 ٢٤٩ lm ٤ژمارە  -فایلی نیێنی
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 کۆلل  وای پرسی. "ئەمەیان چییە؟" -
"هیچی لێنازان .  ئەوە لەبەر گیراوەی هەماوو شاتەکانەا خساتومەتە  -

 نێو زەرفەکە."
 کۆلل  لە بەڵگەنامەکەی کۆڵییەوە.

 مامۆستا گەورەکان -مریدانی سایۆن 
 ١٢٢٠-١١٨٨   ژان د  جێریۆی

 ١٢٦٦-١٢٢٠   ماری د  سان کلێیر
 ١٣٠٧-١٢٦٦   گولیۆم دە گیسۆری 

 ١٣٣٦ -١٣٠٧    ئێدوارد دە بار
 ١٣٥١ -١٣٣٦    ژان دە بار

 ١٣٦٦-١٣٥١   ژان دە سێینی کلێر 
 ١٣٩٨-١٣٦٦    بننس دێهرۆ 

 ١٤١٨-١٣٩٨   نیرۆالی فنمێل 
 ١٤٨٠-١٤١٨    ڕین  دانڵۆ
 ١٤٨٣-١٤٨٠    ئۆالند دە بار

 ١٥١٠-١٤٨٣   ساندرۆ بۆتچیللی
 ١٥١٩-١٥١٠   لیۆناردۆ داڤینشی

 ١٥٢٧-١٥١٩   کۆننیتابل د  بۆربۆن
 ١٥٧٥-١٥٢٧   فردیناند د  گۆنزای

 ١٥٩٥-٥٧٥   لویس دە نێهەر
 ١٦٣٧-١٥٩٥    ڕۆبەرت فلود

 ١٦٤٥-١٦٣٧  جەی. ڤالەنتین ئاندێریا
 ١٦٩١-١٦٥٤    ڕۆبەرت بۆیل
 ١٧٢٧-١٦٩١    ئیسحاق نیوتن

 ١٧٤٦-١٧٢٧   چارلس ڕادکلیف
 ١٧٨٠-١٧٤٦   چارلس دە لۆبر 

 ١٨٠١-١٧٨٠  ماکسیمیلیان دە لۆران
 ١٨٤٤-١٨٠١   چارلس نۆدیر 
 ١٨٨٥-١٨٤٤    ڤیرتۆر هۆگۆ 

 ١٩١٨-١٨٨٥   کنودیا دێبوسی 
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 ١٩٦٣-١٩١٨    ژان کۆکتۆ 
 

 کۆلل  مەراق ما. مریدانی سایۆن؟
"ماانزم؟" یەکاا  لە پۆلیسااەکانی دیاارە هاااتە ژوور و بااانگی کااۆللێی  -

ەساتمان پەلە بۆ کاپتن  فاشا  هااتووەا بەنم د کرد. "تەلەفۆنێری بە
 پێیڕاناگا. دەکر  لە بری ئەو وەنم بدەیتەوە؟"

 کۆللێش گەڕایەوە ناندینەکە و تەلەفۆنەکەی هەڵگرت.
 زەنگلێدەرەکە ئەندر  ڤێرن  بوو.

ئەکسااااااێنتە نەرمونیااااااانەکەی بااااااانرەوانەکە نەیتااااااوانی گاااااارژی و 
هەڵچاااوونەکەی بشاااارێتەوە. "پێمواباااوو  کااااپتن فاشااا  زەنگااا  باااۆ 

 ئێستا هیچ  گو  لێنەبوو." لێدەداتەوەا بەنم تا
"کاپتن زۆر سەر اڵەا" کاۆلل  وا وەنمای دایەوە. "دەکار  یارمەتیات  -

 بدەم؟"
"ماااان دڵنیااااا کرابااااوومەوە لەوەی پەرەسااااەندەکانی ئەمشااااەوم پاااا   -

 ڕابگەیەندر ."
باااۆ سااااتێ  کاااۆلل  پێیواباااوو دەنگااای کاااابرای دەناساااییەوەا بەنم  -

سەرپەرشاااتی  زۆریاااش دڵنیاااا نەباااوو. "بەڕێاااز ڤێرنااا ا مااان ئێساااتا
 لێرۆڵینەوەکەی پاریس دەکەم. ناوەکەش  منزم کۆللێیە."

لەو سااەری هێڵاای تەلەفااۆنەوە ساااتێری درێاایی بێاادەنگی بەرپااابووا  -
ئینڵا؛ "منزما تەلەفۆنێری دیرەم باۆ هاات. داوای لێباووردن دەکەما 

 زەنگت بۆ لێدەدەمەوە." کابرا تەلەفۆنەکەی داخست.
تەلەفاۆنەکەی هەر بەدەساتەوە  بۆ چەند چرکەیەی  کاۆلل  دەساری
! ئەم زاناای ا دەنااگەکەم ناساایەوەبااوو. ئینڵااا بیرۆکەیەکاای بااۆ هااات. 
 سروشە وای لێررد زۆر پەرۆش ب .

 شوفێری تڕومبێلە زرێدارەکە.
 لەگەڵ کاتیمێری ڕۆلێرسە ساختەکە.

ئیدی کۆلل  تێگەیشات باۆچی کاابرا خێارا تەلەفاۆنەکەی داخساتەوە. 
للێی بیااارکەوتەوەا ئەو ئەفساااەرەی ئااااخر ڤێرنااا  نااااوی مااانزم کاااۆ
 ڕاشراوانە درۆی لەگەڵ کردبوو.
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. خۆماکییاانە ڤێرن  تێوە گانوەکۆلل  ئەم پەرەسەندنەی لێردایەوە. 
هەستی کردووە پەیوەنادی بە فاشاێوە براا. لەڕووی هەستوساۆزی 

 وروژاویشەوەا زانی ئەمە دەرفەتێرە دەب  بقۆزرێتەوە.
پااۆلەوە کاارد و داوای زانیاااری هەر دەمودەساات تەلەفااۆنی بە ئینتەر

 لەسەر بەرپرسی بانری زیوریخ بۆ کەلوپەلی ڕاسراردەیی کرد.
 
 
 
 

 ٨٠بەندی 
 

"تراااایە پشاااتێنەکانتان ببەساااتنا" ئەمە دەنگااای فڕۆکەوانااای فاااڕۆکەی  -
بووا  لەم بەیانییە تەڕ و تەموتومانەدا لە بڵندگۆکەدا   ٧٣١هاوکەری 

 ."گوتیا "لەماوەی پێنج خولەکدا دەنیشینەوە
کاتێاا  تیبیناا  تەمااومیی سااەر دەیمەناای )کێناات(ی بەپەرشااوباڵوی 
بینیا دڵی کرایەوەا ئاخر باۆ نیشاتمانەکەی دەگەڕێاتەوە. ئینگلساتان 
کەمتاااار لە سااااەماتێ  لە پاریسااااەوە دوور بااااووا کەچاااای هێشااااتا 
وایدەزانی یەی دنیا ڕ  دوورە. ئەم بەیانییەا تەما بەهااری کەسا  

وە واباااوو بەخێرهااااتنەوەی براااا. و ڕەنگینااای نیشاااتمانەکەی وەی ئە
ساەرکەوتووانەش گەڕامەوە . کاتی من لە فەڕەنسا کۆتاایی پێیاات

. هەڵابەتەا ئەو پرسایارە هەر بەردە کلایلەکە دۆزرایەوە. ئینگلستان 
شاوێنێ  لە مایەوەا تۆبڵێی بەردەکلیلەکە بەرەو کاو  سەربرێشای. 

لەگەڵ  . کتومت کو ا تیبین  هیچی لێنەدەزانیاشانشینی یەکگرتوو
 ئەوەشدا تامی سەرکەوتنی کردبوو.

کاتێ  النگدن و سۆفی سەریان هەڵبڕیا  تیبینا  هەڵساتا و چاووە 
الیەکی دیرەی فڕۆکەکەا کە گەنڵینەکەی تێادا داناابوو. لەو  چەناد 
ژمارەیەکی  فڵی گەنڵینەکەی لێداا کرایەوەا ئەویش  پاسرۆرتەکانی 

ەروەها دەستە پارەیەکی لێدەرهێنان. "بەڵگەنامەکانی ڕیمی و من." ه
پەنڵاااااا پاوەنیشاااااای لەنێاااااو سااااااەفتە پاااااارەکە دەرهێنااااااا. "ئەمەش 

 بەڵگەنامەکانی ئێوە."
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 سۆفی بە خۆپارێزییەوە سەیری کرد. "بەرتیل؟"
"دیرلۆماسیەتێری داهێنەرانە. فڕۆکەخانە تایبەتەکاان ڕێاگەی هەناد   -

شااااتی دیاااااریرراو دەدەن. ئەفسااااەری گااااومرگی بەریتااااانی دێااااتە 
لێوەستان و بەخێرهات  دەکا و لێش  دەپرسا  ئااخۆ  247لەنگەرگای

فڕۆکەکەم چی هەڵگرتووە. لە جیااتی ئەوەی ڕێاگەی هااتنە ژووری 
پێبااادەما پێااای دەڵاااێ  لەگەڵ کەساااێری نااااوداری فەرەنسااای گەشااات 
دەکەما بەنم لەبەر زاروزمانی ڕۆژنامەنووساانا خاۆت دەزانایا وا 

شااااندانە ئەم چاااااکە لە بەریتانیااااا کەی پێاااای نەزاناااا ا ئینڵااااا بەخ
 ساڵونامەیەی بە نیێن  دەدەم ."

 النگدن حەپەساو دیار بوو. "ئینڵا فەرمانبەرەکە وەریدەگر ؟" -
"لە هەموو کەسێری وەرنااگر ا بەنم کەساانێری وەی مانا هەماوو  -

دەمناسن. بۆ خاتری ئاسمانا خۆ مان بازرگاانی بە چەکەوە نااکەم. 
یە ساااەرلێو. مااان بەساااوارچای دانااادراوم." تیبینااا  خەنااادەیەکی پەڕ

 "ئەندامێتی سوارچاکان ئەم زێدەمافانەشی هەیە."
ڕیماای لە ناااوبڕەکەی فااڕۆکەکە نزیاا  بااووەوەا دەمااانچەی )هااێرلەر 

 کۆچیشی( بەدەستەوە بووا گوتی؛ "گەورەما من چیبرەم؟"
تیبین  تەماشای پێشخزمەتەکەی کرد. "تۆ لەناو فڕۆکەکەدا بمێنەوە 

بەنێاااو لەندەنااادا ئەمە بەدوای تاااا دەگەڕێیااانەوە الت. خاااۆ  نااااتوانین 
 خۆمان ڕاکێشین."

سۆفی نایگەران باوو. ")الی(ا مان بەڕاساتی  باووا لەباارەی پۆلیسای 
فەرەنساااییەوە باساااا  باااۆ کااااردیا ئەوان بە نەخشاااەی فااااڕینەکەی 

 ئێمەیان زانیوە."
تیبینا  پێرەنای. "بەڵا ا ساا ئەو باارە بێانە پێشاچاوی خۆیاانا کااات  

 ەکەو ."سەردەکەون و چاویان بە ڕیمی د
سۆفی ساەری لەو ڕەفتاارە ساوارچاکییەی ساوڕما. "الیا ئااخر تاۆ 
بارمتەیەکاات بەنێااو سااانوورە نێودەوڵەتییەکاناادا تێرەڕانااادووە. ئەمە 

 گاڵتە نییە."

                                                           
247

ی ئینگلیزییەوە بەکار هێناوە. هەرچەندە لەنگەرگا hangarلێرەدا وشەی لەنگەرگام لەبەرانبەر   
ێ، لێ لێرەدا بۆ ئەو شوێنە تایبەتە لە فڕۆکەخانەیەکی بۆ  جێڕاوەستانی بەلەم و کەشتییەکان بەکارد

تایبەت، تا فڕۆکەی تایبەتی لێ بنیشێ و ڕابگیرێ، بەکارم هێناوە. شوێنەکە هەر وەک گەراجێکی 
 گەورەیە.
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"پارێزەرەکانی منیش مایەی گااڵتە ناین." ئەو ڕووی خاۆی لە  ەشاە  -
بەسااەر ماااڵی  248بەسااتراوەکەی دوای فااڕۆکەکە کاارد. "ئەم وڵساااتە

خەریاااا  بااااوو بمرااااوژ . خااااۆ ئەمە  ڕاسااااتییەا ڕیماااایش دادام و 
 دەیسەلمێن ."

"بەنم تااۆ ئەوت کۆتوبەنااد کاارد و لەگەڵ خۆتاادا هێناااوەتە لەناادەن!"  -
 النگدن ئەمەی بە تیبین  گوت.

تیبین  دەستی ڕاستەی وەی ئەوەی لەبەردەم دادگادا سوێند بخواا 
 بەرز کاااردوە. "تراااام وایە ئێاااوەی شاااەڕەفمەند لەو کاااارە ساااەیرەی
سااوارچاکێ  خااۆش باان کە بە الی سیسااتمی دادگااای بەریتااانییەوە 
مەیلدارە. مان تێادەگەم دەباوایە هاناام باۆ دەساەنتدارانی فەرەنسای 
ببردباااایەا بەنم منێرااای لاااووتبەرز متماااانەم بە مەدالەتااای پێاااواژۆی 
ڕێروڕەوانی فەرەنسییەوە نەکرد. ئەو پیاوە خەریا  باوو بمراوژ . 

ەم کاااردا بە یاااارمەتی پێشاااخزمەتەکەم بەڵااا ا لە بڕیاااارەکەدا هەڵااار
دەسااتوپێمان بەسااتن و هێنامااانە ئینگلسااتان . بەنم خااۆ ماان لەژێاار 
پاڵەپەساااتۆی شاااڵەژانێری زۆردا باااووم. مااان هەڵەباااووما مااان هەڵە 

 بووم."
النگااادن ساااامناکانە دیاااار باااوو. ")الی(ا لەبەر ئەوەی  ساااەی تاااۆیەا 

 ڕەنگب  بەسەریاندا تێرەڕ ب ."
ەکە وا بااانگی تیبینگاای کاارد. "تااازە لە تاااوەری "گەورەما" فااڕۆکەوان -

چاااودێرییەوە پەیوەناادییان پێااوە کااردم. ئەوان جااۆرە گرفتێریااان لە 
نزیااا  لەنگەرگاااای فڕۆکەکەماااان هەیەا داوایاااان لێراااردم فاااڕۆکەکە 

 ڕاستەوخۆ بەرمە تەرمینالەکە."
ئەوە بۆ دەساڵ دەچ  تیبین  هەر گەشت بەو فڕۆکەخانەیەدا دەکاا  -

 وا ڕووی نەداوە. "ئایا ئەوان باسی کێشەکەیان کرد؟"تائێستا شت  
" ساااااەکانی چااااااودێرەکە تەماااااومیاوی باااااوون. شاااااتێ  دەباااااارەی  -

دزەکردناای بەناازین لە ترۆمرااای وێسااتگەکە؟ پێیااان گااوت  فااڕۆکەکە 
لەبەردەم تەرمینالەکە ڕابگرما ناب  کەسیش داببەز  تا ئاگادارماان 

باۆیە نااب  لە فاڕۆکەکە دەکەنەوە. ئاگادارکردنەوەیەکی خۆپارێزانە. 
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 وڵسات: ئاژەڵ.  
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دابااابەزین تاااا دەساااەنتدارانی فڕۆکەخاااانەکە هەماااوو شاااتێ  ڕێااا  
 دەخەن."

. وای لەو بەناازین دزەکااردنە نەفاارەتییەتیبیناا  گومااانی پەیاادا کاارد. 
ئااااخر ترۆمراااای بەنزینااای وێساااتگەکە نیاااو میلااای ڕێااا  لە شاااوێنی 

 وەستانی ئێمەوە دوورە.
نی شاااااتێری ڕیمااااایش نااااایگەران دیاااااار باااااوو. "گەورەما ئەمە باااااۆ -

 ناتەندروستی ل  د ."
تیبین  گەڕایەوە سەر سۆفی و النگدن. "برادەرەکان ا من گومانێری 
نەخااوازراوم هەیەا دیااارە کااۆمیتەیەکی بەخێرهێنااان خەریاارە بێااتە 

 ئێرە."
النگااادنیش ئااااهێری سااااردی هەڵرێشاااا. "وایااادەبین  هێشاااتا فاشااا  

 دەیەو  من ببا."
"یاااخود ئەو ئەوەناادە دوور "ئەمەیااانا" سااۆفی بااوو واکەوتە  سااەا  -

 ڕۆیشتووە هی ئەوە نییە دان بە هەڵەی خۆیدا بن .
تیبینااا  گاااوێی لێنەگااارتن. ساااەرباری ئەوەی لەمێشاااری فاشاااێدایەا 
دەباااوایە زوو دەساااتوبرد برااااا جاااامەکە ئەوەنااادە نااازیرە خەریااارە 

. لە دەیا چاوت لەسەر دوا ئامانج هەڵمەبڕەبرەوێتە بەردەستمان. 
 بەزێنەری پەییەکە کرتەیەکی لێوەهات.خوارەوەش ئامێری دا

")الی(ا" النگااادن  ساااەی کااارد و دەنگیشااای باااۆنی پەشااایمانی لێاااوە  -
نیاانە خۆمیاان ڕادەسات بارەم. ەهات. "من دەب  بە شێوەیەکی  انود

 تۆش لەو هەموو گۆبەندە دەردەچی."
"ئااااای خااااوایە!" تیبیناااا  بە ئاماااااژەیەی ڕەتاااای کااااردەوە و گااااوتیا  -

ر خۆیان ڕادەست برەیا واز لە با ییەکەی "ڕۆبەرتا ئایا پێتوایە گە
بێاانن؟ ئاااخر هەر تااازە ماان تااۆم بە  اچاااێ هێناااوەتە ئێاارەا خاااتوو 
نیهوش هاوکاری کردی تا لە لۆڤەر ڕابرەیا هەروەها پیاوێریشمان 
لە پشااتی فااڕۆکەکە تونااد بەسااتۆتەوە. هەر بەڕاسااتیا ئااێمە ئێسااتا 

 هەموومان  بەیەکەوە گیرۆدەین."
 و لە فڕۆکەخانەیەکی دیرەوە؟"سۆفی گوتی؛ "بەڵر -
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تیبین  سەری بادا. "خۆ ئەگەر دەستمان لێرە بەر بب ا ئەوا  لەهەر  -
شاااوێنێری دیااارە تاااا ڕێگەماااان پێااادەدەنا  لەوانەیە بە تانااا  بێااانە 

 پێشوازیمان!"
 سۆفی لەشوێنی خۆی بە  بەبێیێزی داشرایەوە.

تیبین  هەستی بۆ ئەوە ڕۆیشتا خۆ ئەگەر جار  هەر هایچ نەبا ا 
تااااااا جااااااامە پیاااااارۆزەکە دەدۆزنەوەا ڕووبەڕووبااااااوونەوە  لەگەڵ 
کاربەدەسااتە بەریتانیەکااان بااوەخرێننا ئەوا دەباا  کااارێری مەردانە 
باارەن.  "خااولەکێر  دەرفەت باادەر ا"  تیبیناا  وای گااوت ا ئیاادی بە 

 خۆی و  اچی شەلەوە بەرەو کابینەی فڕۆکەوانەکە چوو.
 النگدن لێی پرسی؛ "باشەا چی دەکەی؟" -
وای پێگااوتەوەا مەرا اایش ماااا  وونەوەی فرۆشاایاری." تیبیناا "کۆباا -

داواکردناای ئەو مااانۆرەی لە فااڕۆکەوانەکەی دەکاااا تااا گوێیااان  ئااخۆ
پێاانەدا و ڕاسااتەوخۆ بچێااتە شااوێنە دیااارکراوەکەی پێشااترا چەناادی 

 تێبچ .
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 ٨١بەندی 
 

 فڕۆکەی هاوکەرەکە لە کۆتایی نزیربوونەوەی خۆی دابوو.
)سااااایمۆن ئێاااااادوارد( ئەفسااااااەری جێبەجێراااااااری خزمەتگااااااوزاری 
فڕۆکەخااااااانەی )بیگااااااین هیاااااال( هەر بەنێااااااو کااااااابینەی تاااااااوەری 
چاودێرییەکەدا دەهات و دەچاووا بە دەماارگرژی و ماڕو ماۆنییەوە 
چاااوی لە لێاازمەی بەخوڕبااارینی بااارانەکە دەکاارد. هەرگیااز ئەوەی 

و بێادار پێخۆش نەبوو بەم بە سرێدە زوویەی ڕۆژی شەممە  لەخە
برااارێتەوەا بەنم ئەوەی  اااوڕەکەی خەساااتتر کاااردا لەساااەر داوای 
ونتێری ئەودیو ز ا هەوڵی دەستگیرکردنی یەک  لە مەممیلە هەرە 
بەخشندەکانی بدا. ئاخر )سێر الی تیبین ( نەوەی باۆ فڕۆکەخاانەی 
)بیگین هیل( لەبەرامبەر لەناگەرگەی تاایبەتی لێڕاگیرانای فاڕۆکەکەی 

بەڵرااااااو بەردەوام لە هاااااااتن و چوونەکانیاااااادا دەسااااااترراوە بااااااووا 
بەخشیشاای چەوریشاای دەدایە کارمەناادان. بە شااێوەیەکی ئاساااییا 
پێشوەختە فڕۆکەخانەکە لە خشتەی گەشتەکانی ئاگادار دەکرایەوەا 
ئەوانااایش ڕێرااااری شایساااتەی  پێشاااوازیلێرردنیان باااۆ دەگااارتەبەر. 

ەت تیبینگاااایش حەزی دەکاااارد واباااا . لیمااااۆزینەکەا تااااڕومبێلە تااااایب
دروسترراوەکەشااای لە گەراجەکەدا ڕادەگیاااراا دەشاااورا و باااریقەی 
دەهات تا ئەو دەهااتەوەا بە باشای ئاماادە دەکارا و دانەیەکای ناوێی 
ڕۆژناااامەی )تایمز(یشااای باااۆ لەساااەر گوشااانی پشاااتەوە دادەنااادرا. 
کارمەنااااااادی گاااااااومرگیش لەبەر دەرگەی فاااااااڕۆکەکەی لە گەراجە 

گەشاااتنامە و جانتاکاااانی تاااایبەتەکەی دەوەساااتاا تاااا بەڵگەنامەکاااانی 
برشرن . زۆر جاران ئەو کارمەندانە بەخشیشی باشیان لەبەرامابەر 
چاوپۆشاااینیان لە هێناااانی هەناااد  شاااتی تاااایبەتا کە لە بەرتیانیاااادا 
نەبااووا وەردەگاارت. شااتەکانیش وەی خااواردنی ئەناادامیا پەنیااری 
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تاااایبەتی فەرەنسااایا میاااوەی تاااایبەتا هەماااوو ئەو شاااتانەش هااایچ 
باااوو. ئااااخر زۆر لە  اااانون و ڕێسااااکانی گومرگەکاااان زیانێریاااان نە

گەلحااۆنا هەرچۆنێاا  باا ا خااۆ ئەگەر فڕۆکەخااانەی )بیگااین هیاال( 
مشاااااااووری مەممااااااایلەکەی نەخاااااااواا بەدڵنیااااااااییەوە فڕۆکەخاااااااانە 
ڕکابەرەکااااانی دیاااارە دەیاااارەن. هەرچاااای تیبیناااا  داخااااوازی باااا ا 
فڕۆکەخااانەکە بااۆی جێبەجاا  دەکاااا لەبەرانبەریشاادا کارمەناادەکانی 

 مەند دەبن.سوود
ئیااادی )ئێااادوارد( کە بینااای فاااڕۆکەکە وا دەنیشاااێتەوەا هەساااتی بە 
گرژبااوونی دەمارەکااانی خااۆی دەکاارد. مەرا اای ئەوەش مااا تااۆبڵێی 
سااااااااازای تیبینااااااااا  چەناااااااااد  اااااااااوڕی بااااااااا ا کە ساااااااااەرمایەی 
پەرشوباڵوکردنەکەی گەیاندبێتیە ئەو گۆبەندە؛ ئاخر دەسەنتدارانی 

)کێنااات( کردباااووا  فەرەنسااای داوایاااان لە پۆلیسااای خاااۆجێی شااااری
ئاگاااداری تیبیناا  باان و بیگاارن. هێشااتاش بە ئێاادوارد نەگوترابااووا 
ئاخۆ تۆمەتەکاانی ساەر تیبینا  چاین. لەساەر داوای دەساەنتدرانی 
فەڕەنساااا پۆلیساای کێناات داوای لە چاااودێری فڕۆکەخااانەی )بیگااین 
هیاااال( کااااردا لەڕێاااای ڕادیااااۆە بە فااااڕۆکەکە بڵاااا ا بچێااااتە یەکاااا  

لەنگەرگااا تااایبەتەکەی خااۆی ڕانەگاار . دیاااربو  لەتەرمینالەکااان و لە
کردباووا گاوایە بەنازین لە  فڕۆکەوانەکەش  ایال بباووا باڕوای بەوە

 گەراجە تایبەتەکەیاندا ڕژاوە.
هەرچەناااادە بە شااااێوەیەکی گشااااتی پۆلیساااای بەریتااااانی چەکیااااان 
هەڵنەدەگااااارتا بەنم دژواری ڕەوشاااااەکە وای کردباااااووا تیمێرااااای 

ێساااتا هەشااات پاااۆلیس بە چەکااای چەکاااداریش لەو  ئاماااادە بااا . ئ
دەستییەوە  لەبەردەم باڵەخانەی تەرمیناالەکە وەساتاونا چااوەڕێی 
سااااتی کوژانااادنەوەی مەکیااانەی فاااڕۆکەکە دەکەن. کااااتێریش ئەوە 
ڕووی داا دەمودەست تیمێ  دەچ  و بەربەساتێك دەخااتە بەردەم 
تایەکانی فڕۆکەکەا بۆ ئەوەی چیدی نەجاووڵ . ئینڵاا پاۆلیس پەیادا 

ئەو ناوە دەگار  و ئاابڵو ە دەداا چااوەڕێی هااتنی پۆلیسای  دەب  و
 فەرەنسی دەکەنا تا  کاری خۆیان برەن.

هەنووکە فڕۆکە )هااوکەرەکە( نازم باووەوەا لە ئاسامان دابەزیا بە 
نەوی بەساااەر داروبارەکانااادا هاااات و الی ڕاساااتی گااارت. سااایمۆن 
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بەزیان ئێدواردیش لە تاوەرەکە هاتە خوارا تا لە نزیرەوە چااو لە دا
و هەڵنیشتنەوەی فڕۆکەکە برا. پۆلیسی کێنات لەو  لە شاوێنێ  کە 
بەرچاااو نەبااوو لەسااەر پاا  بااووا ئەو کارمەناادەی ئەرکاای ڕاگرتناای 
تایەکااانی لەئەسااتۆ بااووا ئەویااش سااازوئامادە بااوو. لەو  لەسااەر 
ڕێاااااڕەوی دابەزیااااانا فاااااڕۆکەکە بەدەر کەوتا نیشاااااتەوەا لماااااۆزی 

سەر زەوی و دووکەڵێری چڕی  بەرزبووا تایەکانی پشتەوە کەوتنە
بەبا کرد. فڕۆکەکە خێراییەکەی هێاورکردەوەا لەڕاساتەوە باۆ چەپ 
بە بەردەم  تەرمیناااالەکەدا ڕۆیشاااتا ڕەناااگە سااارییەکەی فاااڕۆکەکە 
لەبەر باااااااران بریساااااارەی دەدایەوە. بەنم لەجیاااااااتی ئەوەی وەی 
ڕەچاااودەکرا هەر لەو  بوەساات ا کەچاای بە هێواشاای هێڵاای ئەوێاای 

 لە لەنگەرگا تایبەتەکەی  تیبین  نزی  بووەوە.ڕەت دا و 
هەماااوو پۆلیساااەکان ڕوویاااان لە ئێااادوارد کااارد. بەرپرسەکەشااایان 
پێیگوت؛ "پێمواب  تۆ گوتتا فڕۆکەوانەکە  ایال باووە  بێاتە  بەردەم 

 تەرمینالەکە!"
 ئێدواردیش بە ئەبڵەق مانەوە گوتیا "بەڵ  وای گوت!"

وا بینیاااایەوە لەگەڵ چەنااااد چاااارکەیەی دواتاااارا ئێاااادواردیش خااااۆی 
تڕومبێلەکانی پۆلیس بە خێرایی ئەو مەودایەی نێوان تەرمینالەکە و 
گەراجە تاااایبەتییەکەی تیبینگیاااان دەباااڕی. کااااروانی تڕومبێلەکاااانی 
پۆلیسا هەر پێنڵساەد مەترێریاان ماابووا کە فاڕۆکە هااوکەرەکە بە 
هێواشی چووە نێو لەنگەرگاا و لە بەر چااوان ون باوو. لەدواییشادا 

ە تڕومبێلەکان گەیشتنە ئەو ا لەدەرەوەی گەراجەکە ڕایان گارتا ک
 پۆلیس بەخۆی و چەکەکانیان لێیاتنەدەر.

 ئێدوادریش بە پڕتاو لە تڕومبێلەکە دابەزی.
 دەنگەدەن ا گوێی کەڕدەکرد.

هێشتا مەکینەی فڕۆکە )هااوکەرەکە( هەر پا  باووا تاا بەتەواوی لە 
دی ڕەوشاااێری وای گەراجەکە چاااووە ژوور و ساااووڕایەوەشا ئیااا

پااالە  ١٨٠وەرگااارتا ئاماااادەی دەرچاااوون بااا . کااااتێریش فاااڕۆکەکە 
بایدایەوەا بەرەو پێشەوەی گەراجەکە هاتەوەا ئێدوارد ڕووخساری 
فڕۆکەوانەکەی بینیا کە چۆن بەشێوەیەکی لێتێگەیشاتوانە بەبینینای 

 ئەو بەربەستە تڕومبێننەی پۆلیس سەرسام ببوو.
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و لە دواییشاااادا مەکینەکەشاااای  فااااڕۆکەوانەکە فااااڕۆکەکەی ڕاگاااارت
کوژانااادەوە. پۆلیسااایش بەونااااوەی وەرکااارد و شاااوێنی خۆیاااان لە 
دەوروبەری فااااڕکەکەدا گاااارت. ئێاااادواردیش خااااۆی گەیاناااادە کاااان 
بەرپرسااااای پشااااارنەری پۆلیسااااای کێناااااتا کە بەپاااااارێزەوە بەرەو 
دەروازەی گەراجەکە دەڕۆیشاات. دوای چەنااد چرکەساااتێری دیاارەا 

 دەرگای فڕۆکەکە کرایەوە.
تێاااا  پەیاااایە ئەلیررتااااۆنییەکە بە دەرکەی فااااڕۆکەکە ڕانااااراا الی کا

تیبینگاایش بەدیااار کەوت و بەڕەواناای هاااتەخوار. کاااتێریش سااەیری 
دەوروبەری خۆی کردا هەمووی چەکەو ڕاکێشراوەا خاۆی بەساەر 
داردەساتەکانیدا گارت و ساەری بەرز کاردەوە و گاوتی؛ ")سایمۆن(ا 

ەختاااای پۆلیساااا  بااااۆ تااااۆبڵێی کە ماااان لێاااارە نەبااااووب ا  پاداشااااتی ب
دەرچووب " دەنگی تیبین  زیااتر مەرا ماانی پێاوە دیاار باوو لەوەی 

 نیگەران بووب .
)ساایمۆن ئێاادواردیش( یەی دوو هەنگاااوی لاا  چااووە پااێشا وەی 
ئەوەی شااتێری لە  ااوڕگ داباا  و  ااووتی بااداتەوە. "جەنااابا بەیااانی 
باااااااش. داوای لێبااااااووردن لەو شااااااێوە پێشااااااوازییە دەکەم. ئااااااێمە 

رااای بەنزینماااان لێااارە هەباااووا بە فڕۆکەوانەکەشااات  گاااوت دزەکردنێ
 لەو  لە تەرمینالەکەدا ڕایبگر ."

"بەڵ ا بەڵ ا لەجیاتی ئەوەی لەو  ڕابگر ا پێ  گوت بێتە ئێرە. من  -
لە وادەدیااااادارێر  دواکەوتاااااووم. هەر باااااۆیەش پاااااارە بەو گەراجە 
تایبەتییە دەدەما ئەو هاتوهاوارەی سەبارەت بە  دزەکردنی بەنزین 

 لێروکانەداا پێدەچ  ئاگادارییەکی پێشوەختەی زیاد ب ."
 "جەنابا ببوورەا هاتنی تۆ هەند  لە ناکاو بوو." -
"دەزانااا . هااااتنەکەم لە نەخشاااەدا نەباااوو. بەینااای خۆماااان بااا ا ئەو  -

دەرمانە نوێیەم ساەری لا  تێرادام. پێمواباوو باێ  و پشارنینێری باۆ 
 برەم."

ەوە. ئێادواردیش چااوێری هەموو پۆلیسەکان ئاوڕیاان لە یەکادی دای
 تروکاند. "جەنابا زۆر باشە."
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"جەنابا" ئیدی بەرپرسە پشارنەرەکەی پۆلیسای کێنات کەوتە  ساە   -
و هەنگاوێریشی لێیاتە پێش. "پێویساتە ئەوەت پێبڵاێ ا دەبا  تاا نیاو 

 سەماتی دیرە هەر لەنێو فڕۆکەکەدا بمێنیتەوە."
شاتە ساەر زەویا تیبین  کات  لە دوا پەیایەکەدا دابەزی و پێای گەی

پەساااات دیااااار بااااوو. "بە داخاااا ا پێاااات بڵااااێ  ئەمە ئەسااااتەمە. ماااان 
وادەدیدارێری پزیشر  هەیە." ئیدی پێی گەیشاتە ساەر  یاڕ. "ناشاب  

 وادەکەم لەدەست بچ ."
بەرپرسااای پاااۆلیس بە شاااێوەیەکی وا لێیچاااووە پاااێشا وەی ئەوەی 
بەری ڕۆیشااااتنی پێبگاااار . "لەسااااەر فەرمااااانی پۆلیساااای دادوەری 

هاتوومەتە ئێرە. ئەوان دەڵێنا ڕاکردووی دەستی  انونات  فەرەنسی 
 لەنێو فڕۆکەکەدا بارکردوون!"

تیبینگاایش بااۆ ساااتێری درێاای لە پشاارنەرە پۆلیسااە ڕاماااا ئینڵااا لە 
تریقەی پێرەنینی دا. "ئەر  ئەمە گرتەیەکی کامێرای شاراوەیە؟ ئای 

 خودایە!"
ەوت. چاوەکاااانی پشااارنەرەکە باااۆ سااااتێریش لەساااەر تیبینااا  النەک

"بەڕێاازا ئەمەیااان دۆزێراای ڕاسااتییە. پۆلیساای فەرەنساای دەڵاای  تااۆ 
 بارمتەیەکیشت  لەسەر پشتی فڕۆکەکە بار کردووە."

ڕیماای خزمەترااارەکەی تیبینگاایش تااازە لە دەروازەی  فااڕۆکەکەا لە 
پەییەی یەکەم بەدەر کەوت و  لە پەییەکاان بەرەو الی گەورەکەی 

ەکی بەڕێااز الی تیبیاانگ ا دابەزی. "ماان هەساات دەکەم وەی بااارمتەی
بەنم ئەو دڵنیااام دەکاااتەوە لە ڕۆیشااتن ئااازادم." ڕیماای سااەیرێری 
کاتیمێرەکەی دەستی کرد و ئینڵا گاوتیا "گەورەما هەر بە ڕاساتی 
دواکەوتااااین." ئاماژەشاااای بە لیمااااۆزینە جاااااگوارەکە  کااااردا کە لە 
دوورەوە لە گۆشااااااەی گەراجەکەدا ڕاگیاااااارا بااااااوو. تڕومبێلێراااااای 

ڕەشای جاام تااریری ویال ساری باوو. "دەچا  تاڕومبێلرە پانوبەرینی 
 دەهێنمە ئێرە." وای گوت و لە پەییەکان هاتەخوار.

"بەداخەوەا ناااب  ڕێگاتااان باادەم لێاارە بااڕۆن." بەرپرساای پشاارنەری  -
پۆلیس وای پێگوتن. "تراایە بگەڕێانەوە ساەر پشاتی فاڕۆکەکە. ئێاوە 

   دەگا."هەردووکتان. نوێنەرایەتی پۆلیسی فەڕەنسی زۆری پێناچ
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ئیدی تیبین  ئەمڵارە ڕووی کردە سیمۆن ئێادوارد. ")سایمۆن(ا باۆ  -
خاتری ئاسمانا ئەم  ەشمەرجارییە چییە! ئێمە کەسای دیرەماان لە 
نێو فڕۆکەکە لەگەڵدا نیایە. هەروەی جااران؛ ڕیمایا فاڕۆکەوانەکە و 
خاااۆم. بەڵراااو وەی ناوبییوانێااا  برەویاااتە نێوانماااانەوە؟ دەی باااڕۆ 

 ە برشرنەا بزانە بەتاڵە یان نا؟"سەرکەوەا فڕۆکەک
ئیااادواردیش  دەیزانااای کەوتاااۆتە نێاااو داو. "بەڵااا  جەنااااب. دەچااا    -

 سەیری دەکەم."
بساارێرە!" پشاارنەرە بەرپرساارە وای ڕاگەیاناادا  249"گۆشاات بە کتراا  -

دیاربوو بایی خۆی بەو پەیوەندییەی نێوانیان دەزانای تاا گوماان لە 
بزنساامانی مەممیلاای ساایمۆن ئێاادوارد براااا بەوەی درۆ بااۆ تیبیناا  
 فڕۆکەخانەکە برا. "من خۆم دەچ  دەیرشرن ."

تیبیناا  سااەری بااۆ بااادا. "نەخێاارا پشاارنەرا بااۆ تااۆ ناااب . ئەمەیااان  -
موڵرێری تایبەتەا تا ئەوکاتەی مۆڵەتنامەی دادوەریت پ  نەب ا بۆت 
نییە بچای ساەیری بارەی. دەبا  تاۆ لە فاڕۆکەکەم دوور کەویاتەوە. 

دۆزیتەوەا بااا بەڕێااز ئێاادوارد بچاا  و ماان چارەسااەرێكی لەبااارم بااۆ
 سەیری برا."

 "نەخێر واناب ." -
میزاجی تیبین  تێرچوو. "ئەی پشرنەرا بە داخەوەا کاتی ئەوەم نییە 
لەگەڵاات باارەومە  ااڕە. ماان دواکەوتااووما وا دەڕۆم. ئەگەر شااتەکەت 
زۆر لەال گرن  ب ا بموەستێنیا تە ەم لا  بارە."بەم  ساەیەا تیبینا  

پشااااارنەرەکەدا ساااااووڕانەوە بەرەو گۆشاااااەی  و ڕیمااااای بە دەوری
 گەراجەکەا ئەو شوێنەی تڕومبێلەکەی لێڕاگیرابووا هەنگاویان نا.

 
کاتێا  تیبیناا  بە شەلەشااە  ڕۆیشاات و گااوێی بە پشاارنەرەکە نەداا  
 ینی هەڵسا. ئاخر ئەو جۆرە  کەساە تایبەتاانە هەمیشاە وا ساەیری 

 خۆیان دەکەنا کە لەسەرووی  انونن.
ئیااااادی پشااااارنەرەکە  ئااااااوڕی دایەوە و ڕووی . خاااااۆ واش ناااااین

دەمانچەکەی لە پشتی تیبین  کارد و پێای گوت."بوەساتە! دەناا تە ە 
 دەکەم!"

                                                           
249

 کتک: پشیلە.  
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"دەی باایرەا" تیبیناا  وا وەنماای دایەوەا باا  ئەوەی هەر ئاوڕیشاای  -
لێبااداتەوە. "هەر پارێزەرەکااان  بااۆ چێشااتەنگاو سااوورت دەکەنەوە. 

 ا ئەو کاری تۆ تەواو."خۆ ئەگەر بوێری پ  بخەیتە سەر فڕۆکەکەم
پشرنەرەکە نەکەوتە بن باندۆری ئەو گەفانەا ئەم جاۆرە هەڕەشاانە 
بااۆ ئەو نااامۆ نەبااوون. لە ڕووی تەکنیریاایەوەا تیبیناا  ڕاساات بااووا 
ئاااخر پااۆلیس پێویسااتی بە یاداشااتی دادوەر هەبااوو تااا بچێااتە نێااو 
 فڕۆکە تاایبەتییەکەیا بەنم لەبەر ئەوەی لە بانەڕەتەوە فاڕۆکەکە لە
فەرەنسااااوە هەڵفڕیاااوەا بەهاااۆی ئەوەی باااازو فاشاااێی دەساااەنتدار 
فشارێری زۆری کردبووە سەرا بەرپرسی پشرنەری پۆلیسی کێنت 
کەوتباااووە بەردەم دووڕیانێااا ا هەساااتیررد باااۆ کارناااامەی خاااۆی 
واباشاااااترە  دڵنیااااااب ا ئااااااخۆ فاااااڕۆکەکەی تیبینااااا  چااااای لەنێاااااودا 

 ونی دەکا. شاردراوەتەوەا کە ئەوەندە پێداگیری لەسەر نەچو
"ڕایااان گاارنا" پشاارنەرەکە  فەرمااانی وای بااۆ پۆلیسااەکانی دەرکاارد.  -

 "منیش دەچ  فڕۆکەکە دەپشرن ."
پیاوەکاااان غاریاااان دا و لاااوولەی چەکەکانیاااان ئاراساااتەی هەردوو 
پیاوەکە کردن و ڕێاگەی ڕۆیشتنیشایان لێگارتن و لێانەگەڕان باگەنە 

 لێمۆزینەکە.
هااااۆ پشاااارنەرا ئەمە دوا  ئێسااااتا تیبیناااا  وەرسااااووڕایەوە. "ئەر  

ئاگاادارکردنەوەیە. بیار لەوە نەکەیاتەوە بچیاانە نێاو فاڕۆکەکەم. دەنااا 
 پەنڵەی پەشیمانی دەگەزی."

بەرپرساای پااۆلیس گااوێی بە هۆشاادارییەکە نەداا بە پەییەکااان لێااوە 
سەر کەوت. کاتێ  گەیشتە دەرگەکەا سەیری ناوەوەی کارد. دوای 

 ؟"و ئەهریمەنەئای لەخولەکێ ا چووە نێو کاببینەکەا 
فڕۆکەوانێری تۆ یاوی لەنێاو کاابینەکەدا بینایا باا ی فاڕۆکەکە خااڵی 
بوو. هیج کەسی لە نێودا نەباوو. هەر خێارا ئاودەساتخانەا کورسای 
و بااااان کورساااااییەکان و جێااااای جانتاکاااااان گەڕاا هیچااااای نەبینااااای 

 شاردرابێتەوە.... کەم تا زۆر هەر کەلوپەلی تاکەکەسی بوو.
؟ پێااادەچ  ێی باااازو فاشااا  بەچااای زانیبااا وای لەو دۆزەخەا تاااۆبڵ
 تیبین  ڕاستی گوتب .
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پشرنەری پۆلیسی )کێنات( بەتەنیاا لەنێاو فاڕۆکە بەتااڵەکەدا باووا لە 
تووڕەییانیش هەر خۆی دەخواردەوە. دەەمووچاوی سوورهەڵگەڕاا 
هەنگاوی بەرەو دەرکەی فڕۆکەکە نااا لەو  ساەیری الی تاڕومبێلە 

پیاوەکااانی لە نزیاا  تااڕومبێلەکە لیمااۆزینە جاااگوارەکە کااردا بیناای 
ڕێیااان لە تیبیناا  و خزمەترااارەکەی گرتااووە. لە شااوێنی خااۆیەوە 
بااااانگی کااااردن؛ "لێیااااان گەڕێاااان بااااا بااااڕۆن. خەبەردانێراااای درۆزن 

 دەرچوو."
لەو دووریەشاادا چاوەکااانی تیبیناا  سااووکایەتیان لێاادەباری. "دەباا  
چااااااوەڕێی پەیوەنااااادی پارێزەرەکاااااان  بااااارەی. وەی ئامااااااژەیەکی 

 هاتووشا پۆلیسی فەرەنسی هی باوەڕ پێرردن نییە."دا
بەم  سااااااااەیەا خزمەترااااااااارەکەی تیبیناااااااا ا دەرکەی پشااااااااتەوەی 
تااڕومبێلەکەی کااردەوەا یااارمەتی پیاااوە شااەلەکەی دا  تاسااوار بباا . 
ئینڵا خۆی وەرسووڕاو چووە پشتی سووکانەکە دانیشت و سالفی 

 لێدا. پۆلیسەکانیش لە دەوری جاگوارەکەدا کشانەوە.
 

ەر  پیاوە باشەکانا نمایشێری جوانتان کارد." کاتێا  لیماۆزینەکە "ئ -
خێراییەکەی زیااد باووا تیبینا  لەساەر کورسای پشاتەوە وا دەنگای 

 هات. "خۆ هەمووان ئاسوودەن؟"
النگدن کزە ئاماژەیەکی بۆ کرد. خۆی و سۆفی هێشاتا لەپشاتەوەی 
تااااڕومبێلەکەا لەساااااەر باااااۆدیەکە لەپااااااڵ زەالمە بەڵەکە دەساااااتوپ  

 ستراوەکە پاڵ کەوتبوون.بە
پێش چەند خولەکێ  پێشاترا کاات  فاڕۆکە )هااوکەرە(کە لە گەراجە 
تاااایبەتییەکە وەژوور کەوتا ڕێمااای دەرگاااای فاااڕۆکەکەی کاااردەوەا 
هێشااااتا فااااڕۆکەکە خااااولەکەی لە نێااااو گەراجەکە لاااا  نەدابااااووەوە. 
کاتێریش پۆلیس لە دەروازەی گەراجەکە نزی  کەوتنەوەا النگدن و 

بەساااتراوەکەیان ڕاکێشاااا بە دەرگەیەکااای فاااڕۆکەکە ساااۆفی  ەشاااە 
بردیاااانە خاااوار و خساااتیانە پشاااتی لێماااۆزینەکە. ئینڵاااا مەکیااانەی 
فااااااااڕۆکەکە بەگەڕ کەوتەوەا پااااااااێچەکەی خااااااااۆی تەواو کاااااااارد و 
 وەرسووڕایەوە و ڕووی لە دەروازەی لەنگەرگە تایبەتەکە کردەوە.
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 ئێسااااتاش لیمااااۆزینەکە بە خێرایاااای بەرەو کێناااات دەڕواا النگاااادن و
سااۆفی بە بااازدان لە دواوەا لەالی  ەشااەکە هاااتنەوە الی تیبیناا  و 

 ەشاااااەکەیان بەتەنیاااااا لەو  بەجێیێشااااات. پیااااااوە ئینگلیااااازەکەش   
خەندەیەکی گەشی بۆ کردن و سەری باڕەکەی هەڵدایەوە. "دەکر  
خااواردنەوەیەکی تەڕو تازەتااان پێشاارەش باارەم؟ هەنااد  شاات بااۆ 

 خواردن؟ جیرس؟ کاکڵ؟"
 فی و النگدن سەریان بۆ بادا.هەردووکیانا سۆ

تیبین  دانی گڕ کردنەوە و سەری باڕەکەی داخستەوە. "کەواتەا باا 
 لەبارەی گۆڕی سوارچاکەکە ..."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٢بەندی 
 

"شااە امی فلیێاات؟" النگاادن لە ئاااوڕی لە تیبیناا  دایەوە کە لەسااەر 
ساااارنڵە کورسااای پشاااتەوەی لیماااۆزینەکە دانیشاااتبووا لێررسااای. 

؟ تا ئەو ڕادەیە تیبین  سەبارەت نێ  لە شە امی فلیێتدا هەیەژێرمی
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بە گااااۆڕی سااااوارچاکەکە خااااۆگر بااااووا ئەو گااااۆڕەی بە گااااوێرەی 
 شی رەکە بوایەا پاسوۆردی کردنەوەی کریرتیسە بچرۆالنەکە بوو.

تیبینیاا  ددانەکااانی گااڕ کااردنەوە و رووی خااۆی سااووڕاندەوە الی 
ا دەکار  جاارێری دیارە سۆفی. "خاتوو نیهوا  ئەگەر زەحمەت نەبا 

 ئەو کوڕەی )هارڤادر( چاوێری دیرە لە شی رەکە براتەوە؟"
ساااۆفی گیرفاااانی خاااۆی گەڕا و کریرتیساااە ڕەشاااەکەی هێناااایە دەرا 
پااارچە کاااغەزێری لە پێسااتی مااامز خۆشاارروای لاا  وەرپێچرابااوو. 
هەمااووان لەگەڵ ئەودابااوونا کریرتیسااە گااوڵە ڕەزە گەورەکە لەنێااو 

ڕۆکەکە جێباااێڵنا چاااونرە هەم هەڵگرتنااای ساااندوو ی گەنڵیااانەی فااا
زەحمەتتاار بااووا هەم پێویستیشاایان پێاای نەبااووا تەنیااا ئەو پااارچە 
شی رە لوولدراوە و کریرتیساەکەی دووەم بەی باوو. ئیادی ساۆفی 

 پێستەکەی لە کریرتیسەکە کردەوە و دایە دەست النگدن.
هەرچەنااادە النگااادن لە نێاااو فڕۆکەکااادا چەناااد جارێااا  شااای رەکەی 

ەوەا بەنم لەوەدا ساااااەرنەکەوت شاااااتێری وا لەباااااارەی خوێنااااادبوو
شااااوێنی دەستنیشااااانرراو هەڵبرڕێناااا . ئێسااااتاشا جااااارێری دیاااارە 
شااااای رەکەی خوێنااااادەوەا ئەمڵارەیاااااان بەهێواشااااای و ئەسااااارایی 
 خەریربوو واتای شی رە پێنج بڕگەییە درێیەکەی بۆ ڕوون ببێتەوە.

 لە لەندەن سوارچاکێ  کەوتووەا پاپا ناشتوویەتی
 ی کارەکەی بۆتە مایەی دەهریبوونی کورسی پیرۆزبەرهەم

 تۆ سەیری ئەو تۆپە دەکەی کە دەکر  لەسەر گۆڕەکەی ب 
 ئەویش باسی گۆشتێری گوڵەڕەزی و تۆوی نێو ڕەح  دەکا.

دیاااارە زماااانی شااای رەکە زۆر ساااادەیە. لە لەندەنااادا ساااوارچاکێ  
نێاایراوە. سااوارچاکێ  کە کااارەکەی بااۆتە مااایەی ڕق و تااووڕەیی 

اکە. ساوارچاکێ  گاۆڕەکەی تاۆپێری ونباووی دەباوایە لەساەر کڵێس
گۆشاتكی گاوڵەڕەزی و تاۆوی -بووایە. دوایاین ئامااژەی شای رەکە 

زۆر ئاشااررا نیشااانە بە ماااری ماجاادەلینا  -چێناادراو لە نێااو ڕەحاا 
دەکاااااا ئاااااخر ئەوا ئەو گااااوڵەڕەزە کە تااااۆوی میسااااای لە هەناااااودا 

 هەڵگرتبوو.
ەچااای هێشاااتا النگااادن هااایچ وێاااڕای ڕوونااای پاااارچە شااای رەکەا ک

بیرۆکەیەکاای سااەبارەت بە گااۆڕی ئەو سااوارچاکەی لێاای نێاایراوەا 
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نەبوو. لەوەش پتارا هاۆنراوەکە ئامااژە بە شاوێنێ  دەکااا وا دیاارە 
ئەو تۆپەی دەکر  لەسەر گۆڕەکە لەشوێنێ  بگەڕێن دیار نەماب . 

 ؟هەب 
 "هاایچ بیاارۆکەیەی؟" تیبیناا  بە بێئومێاادی پێرەناایا لەگەڵ ئەوەشاادا -

النگدن هەستی کرد مێیوونووسی پاشایەتی خۆشی لەوەدا دەبێنیا 
 کە لەمەیاندا بەسەریدا زاڵ بووە. "خاتوو نیهو؟"

 ئەویش سەری بۆ بادا.
"باشااە ئێااوە هەردووکتااان بە باا  ماان چیتااان دەکاارد؟" تیبیناا  وای  -

پێگاااوتن. "زۆر چااااکەا مااان دەمەو  پێبەپێااای دێڕەکاااانی شااای رەکە 
ەڕاسااتیش واتاااکەی ئاسااانە. دێااڕی یەکەماای لەگەڵتاناادا بااڕۆم. هەر ب

شاااای رەکەا کلیلەکەیەتاااای. ئەگەر زەحاااامەت نەباااا  جااااارێری دیاااارە  
 نایخوێنیتەوە؟"

النگاادن بە دەناا  خوێناادییەوە. "لە لەناادەدا سااوارچاکێ  کەوتااووەا  -
 پاپایەی ناشتوویەتی."

"کتومت. ساوارچاکێ ا پاپاا ناشاتوویەتی." تیبینا  چااوی لە النگادن  -
 ە واتای چییە؟"کردا "ئەر  ئەم

النگااادنیش شاااانی باااۆ هەڵتەکاااان. "ساااوارچاکێ  لەالیەن پاشاااایەی  -
نێاااایراوە؟ سااااوارچاکێ  لە ڕێووڕەساااامی بەخاکسااااراردنیداا پاپااااا 

 لەپێشەوە ڕۆیشتووە؟"
تیبینااا  بە دەنااا  پێرەنااای. پەکاااوو لەو بەخشاااندەییە. ڕۆبەرتا تاااۆ 
هەمیشااە گەشاابینی. سااەیری دێااڕی دووهەماای باارە. ئەم سااوارچاکە 

ی شااتێری کردباا  ڕ اای پیاارۆزی پاپااای لەخااۆی هەڵساااندب . پێاادەچ
دووبارە بیر برەوە. ئەو  پەیوەندییە دینامیرییەی نێاوان کڵێسااکە و 
سااااوارچاکانی پەرسااااتگا لێاااا  باااادەرەوە. سااااوارچاکێ  ا پاپااااایەی 

 ناشتوویەتی؟"
 "سوارچاکێ ا پاپایەی کوشتوویەتی؟"  سۆفی بوو وا هەڵیدای . -

ساتێری بەساەر ئەژناۆی ساۆفیدا داهێناا. تیبین  خەندە دایگرت و دە
 "ئازیزەکەما زۆر باشە. سوارچاکێ  ا پاپایەی ناشتی یان کوشتی."
النگااادنیش بیاااری باااۆ کوشاااتارگە شاااوومەکەی دەوروبەری سااااڵی 

چووا کە لە سوارچاکانی پەرساتگا کارا. ئەو  ڕۆژ ا ڕۆژی  ١٣٠٧
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هەینااای بەدبەختااای سااایزدەهەمین باااووا کە پاپاااا کلیمێنااات ساااەدان 
رچاکی پەرساتگای کوشاات و ناشات. "بەنم  هەر دەبا  گااۆڕی ساوا

 ب  ژماری ئەو سوارچاکانەی بە دەستی پاپاکان کوژراونا هەبن."
"ئاهاا نەخێر بەو شاێوە نیایە!" تیبینا  وای پێگاوتەوە. "زۆریاان هەر  -

دەستبەج  بەدارتێبڕین سوتێندرانا تەرمی ژماارەیەکی زۆریشایان 
. بەنم ئەم پارچە شی رە نیشاانە 250فڕێدرانە نێو ڕووباری )تایبەر(

بە گۆڕێاا  دەکااا. گۆڕێاا  لە لەناادەن. خااۆی لەو ا لە لەناادەن هەر 
چەناااد ساااوارچاکێری لااا  نێااایراون." تیبینااا  لە  ساااەکردن وەساااتاا 
چاااوی لە النگاادن کاارد وەی ئەوی شااتێری بااۆ باا . لەکۆتاییشاادا بە 
 سااە هاااتەوە؛ "ڕۆبەرتا بااۆ خاااتری ئاساامان! کڵێساااکە لە لەناادەن 

دەسااتی هێاازی سااەربازی سااایۆن ڕۆنااراا سااوارچاکانی پەرسااتگا بە
 خۆیان!"

"کڵێسااااااای پەرسااااااتگاکە؟" النگاااااادن وای گااااااوت و هەناسااااااەیەکی  -
 سەرسوڕمانانەی هەڵرێشا. "ئەویش سارنڵە ژێرزەمینێری هەیە؟"

 "دە لە گۆڕە هەرە ترسناکەکانی کە لەژیانتدا بینیبێتنا لەوێدا هەن." -
دانی کڵێسااااای پەرسااااتگاکەی لە ڕاسااااتیدا النگاااادن هەرگیااااز سااااەر

نەکردبووا هەرچەندە لە ژمارەیەی لێرۆڵینەوەی لەربارەی مریدانی 
سایۆن ناوی هێنابوو. سەردەمێ ا کاتێ  کڵێساکە بنیااتنراو بباووە 
مەکۆی دەستەی مریدایەتی لە شانشینی یەکگرتاووا نااوی کڵێساای 
پەرسااااتگاکەش هەر لەسااااەر شااااەڕەفی پەرسااااتگای سااااولەیمانەوە 

ا ئەو پەرسااتگایەی کە سااوارچاکانی پەرسااتگاش ناااوەکەی ناااونراوە
خۆیان لێیەڵیێنڵاوەا هەروەی بەڵگەنامەکانی ساانگریا  ئەو هێاز و 
تواناااایەی لە ڕۆماااا پااا  بەخشاااین. هە ایەتگەلێااا  باسااای نمایشااای 

 251سەیروساااەمەرەی ساااوارچاکان دەکەنا لەو  لە بااان هەناااوانی
ای پەرستگاکە لە کڵێسای سوارچاکاندا ڕێتوێڵی نیێنی کراوە. "کڵێس

 شە امی فلیێتە؟"

                                                           
250

   Tiber river 
251

 ەکارهێندراوە.هەنوان: شوێنێک سەری گیرابێ. لێرەدا بەواتای حەرەمی شوێنەکە ب  
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"لەڕاساااااتیداا هەر لێااااارە لە ساااااەر شاااااە امی فلیێاااااتا لە کاااااۆننی  -
پەرسااتگاکەدایە." تیبیناا  بییمۆتااانە  دەبیناادرا. "ماان هەر دەمویساات 

 هەندێری دیرەی پێوە ماندوو بن."
 "زۆر سوپای." -
 "هیچ کامێرتان نەچوونەتە ئەو ؟" -

 سۆفی و النگدن سەریان بۆ بادا.
ەرسااام ناای ا" تیبینگاایش وای پێگااوتنەوە. "کڵێساااکە لەپشاات "بەمە س

تەالر و باڵەخانەی بەرزتر شاردراوەتەوە. تەناانەت کەساانێری کەم 
بە شااوێنەکەی دەزاناان. شااوێنێری کااۆنینەی ترساانای. تەالرسااازیی 

 کڵێساکە ماکێری بترەرستانەی هەیە."
 دیاربوو سۆفی سەرسام بوو. "بترەرستی؟"  

ێساااقان!" تیبینااا   ساااەکەی ڕوون کاااردەوە. "بترەرساااتی تاساااەر ئ -
"شێوەی کڵێساکە خڕە. سوارچاکانی پەرستگا شێوە نەریتییاانەکەی 
خااااچەکەی کڵێساااایان پشاااتگو  خساااتبووا رێااا  خڕوخاااڕ لەساااەر 
شاااەڕەفی ڕۆژ دروساااتیان کردباااوو." برژانگەکاااانی تیبینااا  لەگەڵ 
چاوترووکاناادن دەکەوتاانە سااەما. "ئەم کااارەی گەنڵااانی پەرسااتگا 

ماااایەی دڵخۆشااای ڕۆماااا. پێااادەچوو ئەوان لە ناوەڕاساااتی  نەباااووە
 بیناکردب ." 252لەندەندا ستۆنەهێنگێریان

 سۆفی نیگای لە تیبین  بڕی. "ئەی با ی  شی رەکە چی لێدەکەی؟"  -
بەم  ساااە ڕووی خۆشااای مێیوونووساااەکە نەماااا. "لێااای دڵنیاااا نااای . 
شاااتەکە وەی مەتەڵ وایە. هەر دەبااا  بچاااین و بە وریاااایی هەر دە 

ە برشرنین. ئینڵا گەر بەختمان هەب ا یەکێریان دەدۆزیانەوەا گۆڕەک
 کە تۆپەکەی لەسەر نەما ب ."

النگدنیش پەی بەوە برد کە چەناد لە شاتەکە نزیا  کەوتاوونەتەوە. 
خاااۆ ئەگەر تاااۆپە ونباااووەکە پاساااوۆردەکە دەربخااااا ئەوا دەکااار  
کریرتیسی دووهەمیش برەنەوە. ئەمما بە شتێری  وڕسیشی دەزانی 

 ناواخنی کریرتیسەکە چی ب .ئاخۆ 

                                                           
252

  Stonehenge  تا دوو هەزارساڵی پێش  ٣یادگارێکی زۆر کۆنینەی مێژوویە. دیرۆکەکەی بۆ
 زاین دەگەڕێتەوە، شتەکە بریتیە لە کۆمەڵە گاشەبەردێکی درێژ، کە بەشێوەی بەشێوەی بازنەیی

 هەڵکەوتوون ، کەوتۆتە ناوچەی وێلتشایەری ئینگلستانێ.
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النگدن چاوێری دیرەی لە پارچە شی رەکە کردەوە. وەی مەتەڵێرای 
وشااەیەکی پێاانج پیتاای بااای لە جااامەکە وشااەی یەکتربااڕ دەچااوو. 

 –؟ لەنێو فڕۆکەکەدا هەموو ئەو وشاانەیان تاا ی کردباوونەوە دەکا
Grail , Graal, Greal, Venus, Maria, Lesus, Sarah- 

ئەم وشااانە دیاااربوو زۆر کەکە خااۆی لەگااوورە نەباارد. بەنم لااوولە
. پێاادەچ  وشااەی دیاارەی پێاانج پیتاای هەباا  ئاماااژە بە زەق بااوون

ڕەحمێراای گااوڵەڕەزی تۆوداچێناادارو هەباا . لەڕاسااتیدا وشااەکە لە 
کەسااێری شااارەزای وەی لەالی تیبیناا  پەنیااان باا ا بەالی النگاادن 

ئاسااااایی هیچااای نەدەگەیانااادا بەدەر لەوەیا هەردەبااا  وشاااەیەکی 
 ئاماژەدار نەب  بە جامەکە.

"گەورەما )الی(؟" ڕیمااااای لەساااااەر شاااااانیەوە باااااانگی کااااارد. ئەو لە  -
ڕەنگاادانەوەی ئاااوێنەکەدا سااەیری ئەو دەال ەی دەکاارد کە لەسااەر 
گوشاانەکانی پشااتەوە کرابااووەوە "تااۆ پێاات گااوت ا شااە امی فلیێاات 

 نزیری پردی )بنکفرایر(ە؟"
 ا بگرە.""بەڵ ا بەڵ  ڕێگای پردەکەی ڤیرتۆری -
"ببااوورەا دڵنیااا ناای  پااردەکە لە کااوێیە. ئااێمە جاااران ئاساااییانە هەر  -

 دەچووینە نەخۆشخانەکە."
تیبین  چاوێری لە ساۆفی و النگادن کارد و بۆڵەباۆڵێری لێاوە هاات. 
"سوێند دەخۆم هەند  جار ڕیمی لە زارۆیەکای نێاو بێشارە دەچا . 

خۆتااان ترااایەا خااولەکێر  دەرفەت پاا  باادەن. دەی خۆتااان خزمەتاای 
برەن و شتێ  بخۆنەوە." ئەوانی جێیێشتنا بەزەحمەتەوە خۆی باۆ 
پێشااەوە بااردا لە پەنااڵەرەکەی نێااوان گوشاانەکانی پشااتەوە و الی 

 شوفێر  سەی لەگەڵ شوفێرەکە کرد.
سااۆفی ڕووی کااردە النگاادنا دەنگیشاای لەسااەرەخۆ بااوو. "ڕۆبەرتا 

 کەی نازان  من و تۆ لە ئینگلیستانێین."
ڕاساتی  ساەکەی بارد. پۆلیسای )کێنات( بە فاشا   النگدنیش پەی بە

دەڵاا ا فااڕۆکەکە بە تاااڵ و حەتاااڵ بااووەا فاشااێش وا دادەناا  ئااێمە 
. ئەو ئیااادی ئاااێمە نادیاااارینهێشاااتا هەر لە فەرەنساااا مااااوینەتەوە. 

 یارییەی تیبین  کردیا کاتێری زۆری  بۆ ڕەخساندین.
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"فاشااااا  بە دەساااااتێری ساااااووی واز نااااااهێن ." ئینڵاااااا ساااااۆفی وا  -
چۆوە."ئاخر ئەو لەساەر ئەم گارتنە زۆر شاتی لەساەر ساەنگی تێیەڵ

 مەحەی داناوە."
النگدن هەوڵی داباوو بیار لە فاشا  نەکااتەوە. ساۆفی بەڵێنای داباوو 
هەموو شتێ  برا بەڵرو  النگدن لەم دۆزەدا ب  تاوان دەربێن ا لا  

سااادە و ڕەوان النگاادن دەترسااا نەبااادا سااەرەنڵام وا نەکەوێااتەوە. 
هەرچەناادە النگاادن ئەوەی  ەشااێ  لە پاایننەکە باا .دەکاار  فاشاا  ب

پێنەدەهاتە پێشچاوا کە پۆلیسی دادوەری دەستی لە گۆبەندی جامە 
پیرۆزەکەدا هەب ا ل  هەستیشای بەوەکاردا ئەوەی فاشا  ئەمشاەو 

فاشا  دینادارەا نیەتیشای ئەنڵامی دا لە ڕێرەوتێری ڕووت زیااترە. 
ەشاایانداا دیسااان . لەموایە کااردەی کوشااتنەکە بخاااتە گەردناای ماان

سۆفی مشاتومڕی لەساەر ئەوە دەکاردا گاوایە فاشا  زۆر پەرۆشاە 
یەکێاا  دەسااتگیر برااا. دوای هەمااوو شااتێریش ئەو بەڵگااانەی دژی 
النگدن هەنا چارەنووسسازن. سەربارەی ئەوەش ناوەکەی النگدن 
لەسەر نااوکەوەکەی لاۆڤەر نووساراوە و بە گاوێرەی یاداشاتنامەی 

سەر دەستنووسی کتێبەکەی درۆی لەگەڵ سانیێریش ب ا النگدن لە
 .ئەمەش هەمووی بە گوێرەی لێردانەوی سۆفیفاش  کردووە. 

"ڕۆبەرتا بمبەخشااااەا زۆر خااااراپ تااااۆم لەم دۆزە تێوەگنناااادوە."  -
سااۆفی وای پێگااوت و دەستێریشاای بەسااەر ئەژنۆیاادا هێنااا. "بەنم  

 زۆریش دڵشادم کە لێرەیت و بەیەکەوەین."
تر بەالی ساوودمەندبوون دەشارایەوە  سەکەی سۆفی کاردەوە زیاا

لەوەی ڕۆمانتیرییاااانە بااا ا هێشاااتاش النگااادن هەساااتی بە هێزێرااای 
ڕاکێشەری چاوەڕواننەکراوی نێوانیاان دەکارد. ئەویاش خەنادەیەکی 
هینکییاااانەی باااۆکرد و گاااوتیا "خاااۆ ئەگەر نوساااتباما ئەوا زەو ااا  

 باشتر دەبوو."
پیرەم داوای سااۆفی بااۆ چەنااد چاارکەیەی بێاادەن  بااوو. پاشااان؛ "بااا

لێرردم متماانەم پێات هەبا . شادمانیشا  کە باۆ یەی جاار بە گاوێ  
 کردب ."

 "باپیرەت منی هەر نەشدەناسی."  -
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"لەگەڵ ئەوەشداا خۆ بە دەساتی مان نیایەا بەنم تاۆ بیار بارەوەا تاۆ  -
ئەمااااڕۆ هەمااااوو شااااتێرت کااااردا کە پێویساااات  پێاااای هەباااا . تااااۆ لە 

ساانگریالت باۆ روون دۆزینەوەی بەردە کلایلەکەدا کۆمەکات کاردما 
کااردمەوەا باساای ڕیتااوێلی ژێاار زەمیاانەکەت بااۆ کااردم." سااۆفی لە 
 سەکردن بۆ ساتێ  وەستاا پاشان وا تێیەڵچۆوە. "بە شێوەیەی لە 
شاااێوەکانا هەساااات دەکەم ئەمشااااەو لەسااااننی دیاااارە لە باااااپیرەم 

 نزیرترم. دەشزان  ئەویش لەو بارەیەوە زۆر شادمان دەب ."
نی ئاسمانی سەر لەندەن بەنێو شەبەنگەکانی لە دوورەوەشا هێڵەکا

ڕۆژ ئەنگاوتناادا زیاااتر بەرجەسااتە دەبااوو. جاااران کە بەسااەر )بیاا  
بااین( و تاااوەری پااردەکە باااڵرێش بااووا ئێسااتاش بااۆ چاااوی هەزارە 
 ەبەکە دەچەمێااتەوەا ئەو چاااوەی چەرخااوفەلەکێری پێاانج سااەد پاا  

یاان ویساتی بەرزە و دیمەنێری دڵڕفێنی لەنادەن نیشاان دەدا. جارێر
سواری بب ا بەنم  ەپاغە شووشە نمایشەکە تاابووتە بەردیانەکەی 
بەبیر هێنااوە کە داخاراوەا ئیادی پێای هەر لەساەر زەوی ماانەوە و  
 لەبەر شنەبای کەناری ڕوبارەی تایمز چێیی لە دیمەنەکە وەرگرت.
النگاادن هەسااتی بە سااووڕانی ئەژنااۆی کااردا هەنااد  بااۆ پشااتەوەی 

کەساارەکانی سۆفیشاای لەسااەر بااوون.  ئینڵااا گەڕاناادەوە و چاااوە 
تێگەیشت سۆفی  سەی لەگەڵ کردووە. سۆفی بە سرتەیەکەوە پێی 
گاااوتا "بەڕای تاااۆ ئەگەر بەڵگەنامەکاااانی ساااانگریالمان دۆزیااانەوەا 

 چییان ل  برەین؟"
"ئەوەی ماان بیااری لێاادەکەمەوە گرناا  نیاایەا" النگاادنیش وا وەنماای  -

تی تاۆ کاردووەا تااۆش ئەوە دایەوە. "بااپیرەت کریرتیساەکەی ڕادەساا
 برە کە هەستە خۆزاییەکەت پێتدەڵ ."

"ماان داوای بۆچااوونەکەت  لێرااردی. ئاشااررایەا تااۆ شااتێرت لە کتێاابە  -
دەستنووسەکەتدا نووسایوەا وای لە بااپیرەم کاردووەا بااوەڕت پا  
برااا. ئەویااش لە خشااتەکەیدا وادەدیاادارێری بااۆ داناااابووی. ئەمەش 

 سەیرە."
ڵاااا ا کە ماااان لەدەستنووسااااەکەمدا شاااااش "بەڵرااااو ویسااااتبێتی پێمب -

 ڕۆیشتووم."
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"ئەگەر ئەو بیاااااروڕای تاااااۆی بەدڵ نەبااااا ا باااااۆچی بە مااااان دەڵااااا   -
بتاادۆزمەوە؟ ئایاااا لە دەستنووساااەکەتداا پشاااتگیری ئەوەت کاااردوەا 
بەڵگەنامەکاااانی ساااانگریل ئاشاااررا برااارێن یاااان هەر بە شااااراوەیی 

 بمێننەوە؟"
نەداوە.  . ماااان هاااایچ ڕایەکاااا  لەربااااارەی ئەو پرسااااە253"شااااتا یان -

دەستنووساااەکە باااای لە هێماناسااای مییااانەی پیااارۆزا گەڕان بەنێاااو 
مێیووی ئایرۆنگرافیدا دەکا. بە دڵنیااییەوە پێموانەباووە بازان  ئااخۆ 

 جامەکە لە کو  شاردراوەتەوە یان کەی دەب  ئاشررا برر ."
"ئاخر تۆ کتێبێرت لەبارەوە نووسیوەا ڕاشراوانە هەساتت کاردووەا  -

 یانە بۆ خەڵ  ئاشررا بررێن."دەب  ئەو زانیاری
"ئاااااخر جیاااااوازیێری زۆر لەنێااااوان دەمەتە ێیەکاااای دیمانەییااااانە و  -

مێااایووی جێگااارەوی میساااا هەیەا هەروەهاااا...." ئەو لە  ساااەکردن 
 وەستا.

 "هەروەها چی؟" -
"لەگەڵ پێشرەشااااااارردنی هەزاران بەڵگەناااااااامەی مێیوویااااااای وەی  -

 بەڵگەیەکااااای زانساااااتی باااااۆ جییاااااان لەساااااەر ئەوەی کە ئینڵیااااال
 ڕاسراردەیەکی ساختەکراوە."

"بەنما خااۆ خااۆت پێاات گااوت ا ئینڵیاال لەسااەر بنەمااای هەڵبەسااتراو  -
 نووسراوەتەوە."

دینێا  لە دنیاادا لەساەر بنەماای هەماوو النگدن بە بازەوە؛ "ساۆفیا  -
شاات هەڵبەسااتن ڕۆنااراوە. ئەمەش پێناسااەی ئااایینەا  ااایلبوون بەو 

کە نااااتوانین شاااتەی کە ئاااێمە خەیاڵماااان وایە ڕاساااتەا ئەو شاااتەی 
و  255و ئااالەگۆری 254بیسااەلمێنین. هەمااوو دینێاا  لە ڕێاای میتااافۆر

زێاادەڕۆییرردن وەساافی خااودا دەکەنا هەر لە میساارییە بەراییەکااان 
تااا دەگاااتە   وتابخااانەی یەکشااەممانی ئەمڕۆمااان. شااتی مەجااازی 
یااارمەتی مێشاارمان دەدا تااا لەوەی مااایەی لێتێگەیشااتن نیاایەا تێبگااا. 

هەڵدەداا کە دە ااااااودەق بااااااوەڕ بەوە کێشاااااەکەش لەوکااااااتە ساااااەر
 بیێندر ا ئەوەی ئێمە باوەڕمان پێبووە میتافۆر بووە."

                                                           
253

 شتاقیان: هیچ کامێکیان.  
254

  Metaphor میتافۆر: خوازراو، مەجاز 
255

  Allegory .ئالەفگپری: هەقایەتێکی هێمادار 
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کەواتە تاۆ لەگەڵ ئەوەدایا بەڵگەنامەکاانی سااانگریل تاا هەتااایە هەر  -
 بەشاراوەیی بمێنێتەوە؟

"ئەز مێیوونووس . مان دژی لەنااوبردنی بەڵگەنامەکاان ا مان حەزم  -
ی زیاتریاان لەبەردەساتدا با ا تااا لێایە لێراۆڵەرەوە دینییەکاان زانیاار

 باشتر لە ژیانی ناوازەی میسای مەسیا برۆڵنەوە."
 "ئاخر تۆ مشتومڕ لەسەر هەردوو ڕووی پرسەکەم دەکەی." -
"ئەر  من وام؟ ئااخر ئینڵیال ڕێناامەی ملیۆناان خەڵارە لەساەر ئەم  -

 256هەسااارەیەا بەهەماااان ڕێگااااش  ورئاااانا تەورات و پاااالی کاااانۆن
رەی خەڵراااان. خااااۆ ئەگەر تااااۆ و ماااان ئەو ڕێنمااااانی دینەکااااانی دیاااا

بەڵگەناماانە هەڵاادەینەوەا کە پااێچەوانەی چیرۆکاای باااوەڕی پیاارۆزی 
ئیساانما جااووایەتیا بااوودایەتیا بترەرسااتیینا ئایااا دەباا  ئەو کااارە 
برەیان؟ ئایااا دەباا  ئااانیەی هەڵابرەین و بە بوودییەکااان بڵێااین ئااێمە 

پەیااادا  257بەڵگەماااان لەدەساااتە کە باااوودا لە خونچەگاااوڵی لاااوتس
نەبااووە؟ یاااخودا میسااا  کتوماات لە پاااکیزەیەی لە دایاا  نەبااووە؟ 
ئەوانەی بە ڕاستی لە دینەکەیان گەیشاتوونا لەوەش تێگەیشاتوونا 

 کە چیرۆکەکانیان مەجازین )میتافۆریین(."
سااااۆفی گوماناااااوی دیااااار بااااوو. "برادەرەکااااان ا ئەوانەی لێبااااڕاوانە 

لەساااەر ئااااو  کریساااتیانی دڵساااۆزنا بڕوایاااان وایە کتومااات میساااا
ڕۆیشاااتووەا هەر دەق ئااااوی کاااردۆتە شاااەراب و دە ااااودە یش لە 

 پاکیزەیەی لەدای  بووە."
"ڕێ  هەمان خاڵی ڕامانی منەا" النگدنیش وای پێگوتەوە. "هە ایەتی  -

هێماااداری )ئااالەگۆری( دیناای بااۆتە بەشااێ  لە وا ی اای هەڵبەسااتراو. 
گەی بگرن و ژیانیش لەو وا ی ەدا یارمەتی  ملیۆنان کەی دەدا بەر

 ببنە خەڵری باشتر."
 "بەنم خۆ دیارە وا ی ەکەیان ساختەیە." -
النگاادن پێرەناای. "خااۆ لەوە ساااختەتر نیاایە کە زانااایەکی کۆدشاارێن  -

'  هەبااا ا هەر لەبەر ئەوەی i' باااڕوای بە ژماااارەیەکی  خەیاااانوی
 یارمەتی شراندنی کۆدەکە دەدا."

                                                           
256

  Pali Canon  .شەریعەتی بودایزمی 
257

  Lotus 
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 ڕووی سۆفی گرژ بوو. "ئەمەیان ڕەوا نییە." -
 ێ   بە بێدەنگی تێرەڕی.خولەک

 النگدن لێی پرسیا "ئەر  پرسیارەکەت چی بوو؟" -
 "بیرم نایەتەوە." -
 ئەویش پێرەنی. "فێڵەکە هەموو کات دەیخوا." -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٣بەندی 
 



509 

کات  النگدن لەگەڵ سۆفی و تیبینا  بە تاڕومبێلە لیماۆزینی جاۆری 
کااتیمێری دەساتی  جاکوارەکە گەیشتنە کاۆننی  پەرساتگاکەا میلای

)میری ماوی(ەکەی النگدن نزیرەی سەمات حەفات و نیاوی نیشاان 
دەدا. هەرسااااااێریان بەنێااااااو تەالرە بەرزەکاناااااادا بەرەو گۆڕەپااااااانە 
بچااووکەکەی کڵێسااای پەرسااتگاکە ڕۆیشااتن. ڕێگااا بەردیاانە ڕە ەکە 
لەبەر باااران دەبریساارایەوەا کۆترەکااانیش لە باان هەنااوانی بنمیچاای 

 اند.تەالرەکەدا دەیانگم
سەرتاپای کڵێساای پەرساتگای لەنادەن لەبەردی )کااین( دروساتررا 
بااوو. ڕووخسااارێری بەردیناای  پااتەوی بەساااما تاااوەری ناوەناادی و 
هەیوانی کڵێسایەکەش لەیەی ال بوونا کڵێساکە زیاتر لە   ەنیەکای 
سااەربازی دەچااوو لەوەی پەرسااتگایەی باا . بینااایەکە لە فێبرایااری 

پاتریااارکی ئۆرشااەلیمەوە ڕۆنااراوەا ئەم  لەالیەن هیراکلیااویا ١١٨٥
کڵێسااەی پەرسااتگایە هەشاات سااەدە بەرگەی هەمااوو شەڕوشااۆڕ و 
ئااااژاوەا ئااااگرە گەورەکەی لەنااادەن و جەنگااای یەکەمااای جییانیشااای 
گرتا تەنیاا لە کاولرااری بۆردماانی جەنگای دووەمای جییانادا و لە 

دا بەسااااەختی زیااااانی پااااێرەوتا هەڵاااابەتە دوای جەنااااگەکەش ١٩٤٠
 نیاتی ماکەکەی نۆژەن کرایەوە.لەسەر ب

ا النگاادن وا لەگاای هاازران ڕاچااووا بااۆ ئەو سااادەییە شااێوە خااڕیەی
یەکەمین جار بووە مایەی سەرنڵڕاکێشانی. تەالرسازییەکەی سادە 
و زبر بووا زیاتر بە  ەنی سەختی سێینت ئەنڵیلۆی ڕۆما دەچووا 
لەوەی پەرسااااتگایەکی پانساااایۆنی دێاااارین باااا . ئەو بینااااا شاااااێوە 

و یەی الباااڵی ڕاستیشاایا شااتێری ناشاایرین بااووا هەرچەناادە سااندو
 باندۆرێری کەمیشی بە سەر ماکە بترەرستییانەکەی خۆی هەبوو.

"کااات بەرەبەیااانی شااەممەیەا" تیبیناا  وای گااوت بە شەلەشااەلەیی  -
بەرەو دەروازەکەی ڕۆیشااات. "پێنااااچ  ساااەروکارمان لەگەڵ هااایچ 

 خزمەتگوازێ  هەب ."
دوانگەیەکی بەردین وابووا دەرگەیەکی دەروازەی پەرستگاکە وەی 

دارینی  ەبەی هەباوو. لەالی دەساتەچەپی دەرگەکەشا کە دیااربوو 
شوێنی شیاوی خۆی نەبووا تابلۆیەکی ڕیرنمی خشتەی کۆنسێرت 

 و بۆنەنامەی ئایینی ل  جاڕدرابوو.
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کاتێاا  تیبیناا  ڕیراانمەکەی بیناایا  ەڵااس بااوو. "ئەوان تااا یەی دوو 
چاوونەژوور ناادەن." چاووە الی دەرگەکە و  سەماتی دیرە ماۆڵەتی

پاڵی ناا بەنم دەرگاکە لەجێی خۆی نەبزووت. گوێی بە دەرگەکەوە 
نااااااا گاااااوێی هەڵخسااااات. دوای خولەکێااااا ا خاااااۆی کشااااااندەوەا بە 
ڕووگاااارژیەوە ئاماااااژەی بە تااااابلۆ هەڵواسااااراوەکە کاااارد و گااااوتیا 
"ڕۆبەرتا دەکاار  سااەیرێری خشااتەکە باارەی؟ ئاااخۆ ئەم هەفااتەیە 

 شی کێیە؟"نمای
 

لەنێااو کلێساکەشااداا کاااوڕە مڵێااورەکە خەریربااوو لە پااااکردنەوەی 
بەرپێاااای کڕنووشاااابەرانی  وربااااانیگەکە دەبااااووەا کااااات  دەنگاااای لە 
دەرگاااااکەدانەکەی بیسااااتا زۆر گااااوێی پێاااانەدا. )هااااارڤی ناااااولس( 
سەر ەشااەی کڵێساااکە کلیلاای خااۆی پێبااووا یەی دوو سەماتیشاای 

ابوو لە دەرگەدەرەکە هەردەب  مابوو تا دەگەیشتە ئەو . بۆیە پێیو
گەشاااتیارێری تاساااەمەند بااا . کاااوڕەکە بەردەوام باااوو لەساااەر دوا 

ئەر  گەسااردانەکەی خااۆیا بەنم لێاادانی دەرگەکە هەر نەبااڕایەوە. 
خااااۆ ڕاگەیاناااادنامەکە ڕوون و ئاشااااررا  تاااۆ نااااازانی بخااااوێنیتەوە؟

نووساااراوەا ڕۆژاناااای شااااەممە  ااااپییەکە لە سااااەمات نااااۆ و نیااااودا 
 کوڕییگەکە خۆی لە ئیش نەکرد. دەکرێتەوە.

لەهیرەوەا لێدانی دەرگەکە توندتر بووا تە ەیەکای زۆر وەی ئەوەی 
کەسااێ  بە سااەنگێری ئاساانین لە دەرگەکە باادا. ئیاادی کااوڕییگەکە 
گەساااارە کارەباااااییەکەی کوژاناااادەوە بە تااااووڕەیی بەرەو  اااااپیەکە 
ڕۆیشت. کە دەرگاکەی کردەوەا س  کەسی لە بەردەم خۆیدا بینیا 

. ئینڵاا پێیگاوتنا "ئاێمە لە گەشتیارە بۆڵەبۆڵێرەوە لەبەر خۆیەوە ا ب
 سەمات نۆ و نیودا دەیرەینەوە."

پیااااوە هەرە گەورەکەا پێااادەچوو ساااەرکردەیان بااا ا هەنگاوێااا  لە 
کوڕەکە هاتە پێش و خۆی هاوێشاتبووە ساەر داردەساتەکانی. "مان 
سااااێر الی تیبیاااانگ ا:  وای گااااوت و بە ئەکسااااێنتێری کەشااااخانەی 

ەریتانی دواا "بێگوماان خاۆت دەزانایا مان یااوەری بەڕێاز جەناابی ب
)کریسااتۆفەر ورێاان(ی چااوارەم و خااانمەکەی دەکەم." تیبیناا  وای 
گوت و ئینڵا الی داا تا جووتە کەشخە و سەرنڵڕاێیشەکە لەپشات 
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ئەو دەربااارەون. ژنێرااای دەموچاااااو نەرمونیاااانی پاااڕچ شااااەرابیانەا 
 ەحمەتیش لەیەی دەچوون.پیاوێری   بەژندرێی و پرچ ڕەشا بەز

کوڕە مڵێورەکەی کڵێساا نەیدەزانی چۆن وەنمیان بداتەوە. ئااخر  
کااااات  )سااااێر کریسااااتۆفەر ورێاااان( لە پیاااااوە هەر خێرخوازەکااااانی 
کڵێساااااااااکە بااااااااوو. لە دوای ئاااااااااگرکەوتنەی گەورەکەا ئەرکااااااااای 
نۆژەنرردنەوەی کڵێساکەی لە ئەستۆ گرتبوو. لە سەرەتای سەدەی 

دوایااای کردباااوو. "همااا ... دیااادارتان ماااایەی هەژدەمیشاااداا کاااۆچی 
 شەڕەفمەندییە؟"

پیاو داردەستبەدەستەکە ڕووی خۆی گرژ کرد. "کوڕی گەناجا زۆر 
باشە تۆ فرۆشیارێری باش نیا تۆ هی ئەوە نی  ەناامەت بە خەڵا  

 برەی. ئەر  )نۆولس(ی سەر ەشە لە کوێیە؟"
 "ئەمڕۆ شەممەیە. تا درەن  نایەت." -
و ماااۆن کااارد. "ئاااای لەو سوپاساااگوزارە. پیااااوەکە زۆر خاااۆی گااارژ -

خاااترجەمی کااردین کە لێاارە ئامااادە باا ا دیااارە بەباا  ئەو خۆشاایش 
 نییەا بەنم کارەکە هەر ڕایی دەکەین. ئیشەکە زۆر کات ناخایەن ."

کااوڕە مڵێااوەرەکە بەر دەرکەی گرتبااوو. "داوای لێبااووردن دەکەما  -
 ئەو شتە چییە کە زۆری پێناچ ؟"

ەنااووکە تیاای بااووا ئینڵااا کەمێاا  خااۆی بااۆ چاااوی سااەردانرەرەکە ه -
پێشەوە برد بە چارپەوە وەی ئەوەی دەیڵا  ماایەی هەراساانرردنی 
کەسااێ  باا . "کااوڕی گەنااجا دیااارە تااۆ لێاارە نااوێی. هەمااوو ساااڵ  
میراتگرەکانی )سێر کریستۆفەر ورێن( چەنگە خۆڵەمێشاێ  دێانن و 
بەساااااااەر حەرەمااااااای پەرساااااااتگاکەی دادەکەن. ئەمەش بەشاااااااێری 

ەکەیە. هاایچ کەسااێریش بەو گەشااتە دڵخااۆش نیاایەا بەنم  وەساایەتنام
 ئایا چیمان لەدەست د ؟"

کوڕە مڵێورەکە چەند ساڵێرە لێرەوە خازمەت دەکااا  ەتایش گاوێی 
لە مەممیلێراای وا نەبااووە. "باشااتر وایە جااار  تااا سااەمات نۆونیااو 
چاوەڕ  برەن. هێشاتا کڵێسااکە نەکاراوەتەوەا هەروەهاا کاروبااری 

 واو نەکردووە."گەسردانەکەش  تە
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پیاااوە داردەساات بەدەسااتەکە بە تااووڕەیی سااەیری کاارد. "کااوڕی 
گەناجا تااکە هۆکاار  کە تاۆ لێارە گەسا  لێبادەیا لەساەر حیساابی 

 ئەو جوامێرەیە کە لە نێو بەرکی ئەو خانمەدایە."
 "داوای لێبووردنت لێدەکەم؟" -
"خاااان  )ورێااان(ا" پیااااوە داردەسااات بەدەساااتەکە پێااای گاااوتا "ئەگەر  -

نەب  دەتوانی پاشماوە خۆڵەمێشاییەکە نیشاانی ئەو پیااوە  زەحمەت
 گرنگە بدەی؟"

ژنەکەش بۆ ساتێ  دوودڵ بووا ئینڵا بە ئاگاا هااتەوەا دەساتی باۆ 
بەرکاای  باارد و لااوولەکەکە  کە لە زەرفێراای پارێزبەنااد بەسااترابووا 

 دەرهێنا. 
"ئەمەیەا دەیبیناااای؟" پیاااااوەکەی داردەساااات بەدەساااات   سااااەکەی  -

یارمەتیمان بدە تاا ئەو پاشاماوە خاۆڵە پەرشاوباڵو   ۆستەوە. "دەی
برەین ا یاخود بە )ناولس(ی سەر ەشەی بەڕێز بڵێ ا تۆ ڕەفتارێری 

 خراپت لەگەڵ ئێمەدا نواند."
کوڕە مڵێورەکە دوودڵ باووا سەر ەشاەی بەڕێزیشای دەناسای کە 
چەنااد لەخەماای کڵێساااکە دایە... لەوەش گرنگتاار میزاجێراای تاارش و 

نەدەبووایە لە تیشری ڕۆژ بەوالوە هایچ بەر گاۆڕی تاڵیشی هەبووا 
برەوتایە. لەوانەیە بەڕێز )نااولس(ی سەر ەشاە پرسای  258چاکەکان

هاتنی ئەو ماڵباتەی لەبیر چووبێتەوە. خۆ ئەگەر واب ا سەرچڵێیكی 
دوای هەموو شتێریش ا ئیشای ئەوان  زۆر دەکا گەر ڕێگەیان نەدا.

 ؟بە دواوە نییە هەر خولەکێری پێدەچی. ئەمەش هیچ زیانی
کاااتێكیش کااوڕە مڵێااورەکە ڕێااگەی دان هەر ساا  کەسااەکە بەنێااو 
دەرگەدا بێااانە ژوورا بینااای کاااابرا و خاااانمەکەی دیااااربوون بەوەی 
ڕوویدا بوو ئەبڵەق مابوون. بە دوودڵییەوە کوڕەکە گەڕایەوە ساەر 
 کارەکەی خۆیا بەنم گۆشەیەکی چاویشی هەر لەسەر ئەوان بوو.

 
بەنێو دەرگەکەدا هااتنە ژوورا النگادن خەنادەیەی کات  هەرسێریان 

گرتاای. بە ساارتەیەکەوە بە تیبینگاای گااوت؛ ")الی(ا بە تەواوی درۆی 
 باش دەکەی."

                                                           
258

 بەکارهێناوە.  Shrineلێرەدا وشەی چاکم لەبەرامبەر  
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چاوەکااانی تیبینگاایش ترووکااان. "یااانەی تیاااترۆی ئۆکساافۆرد. ئەوان 
هێشااتاش هەر باساای  یۆلیااۆی ساایزەر دەکەن. دڵنیااام کەی لەماان 

 مایش نەدەکرد."باشتر دیمەنی سێیەمی بە جوانی ن
 النگدن چاوێری لێررد. "پێموابوو )سیزەر( لەو دیمەنەدا مردبوو."

تیبیناا  پێرەنینێراای زۆر لەخااۆکردووانەی بااۆ کاارد و گااوتیا "بەڵاا ا 
بەنم لەساەر سااەکۆ جاالە ڕۆمااانییەکەم لەکاااتی بەربوونەوەماادا دڕاا 
بۆ ماوەی نیو سەمات لەسەر شاانۆ کەوتا  و هەرامەشا  لە دەر  

ەڵ ئەوەشداا هەر لەجێی خۆم نەبزووت . پێت دەڵێ ا ناوازە بوو. لەگ
 بووم."

 النگدن بەسەرخۆیدا شرایەوە. "ببوورەا نەمزانی."
کاتێاا  ئەو دەسااتە ساا  کەسااییە بەنێااو ڕاڕەوە الکێشااەییەدا بەرەو 
مەکۆی کڵێساکەدا دەڕۆیشاتنا النگادن بە ساادەیی دارودیوارەکاانی 

نیگەکەی لە  وربااانیگەی کڵێساااکە سەرسااام بااوو. هەرچەناادە  وربااا
با ی کڵێساکانی دیرە دەچاووا بەنم شاتە ڕاخراوکاانی نێاوی ساادە 
ساکار و ڕەق  تەق و ساردە و سڕبوونا هیج نەخاش و نیگاارێری 

 نەبوو. "ڕووتو ووت" النگدن بە چرپەیەکەوە وای وەسف کرد.
تیبینگاااایش پێرەناااای. "كڵێسااااە لە ئینگلسااااتان . ئەنگلیرانەکااااان هەر 

ەکەیان دەخۆنەوە. هایچ شاتێری بااری کەساساییەکەیان یەکسەر دین
 دەستەمۆناکا."

سۆفیش ئاماژەی بە دەال ە کراوەکەی کردا کە ڕاستەوخۆ دەچووە 
ساااەر باااازنەکەی نێاااو کڵێساااا. "ئێااارە هەر بە  ەنیەکااای ساااەربازی 

 دەچ ا" ئەمیش ئەم  سەیەی هەر بە سرتەیەکەوە دەربڕی.
ەا دیوارەکاان بە شاێوەیەکی النگدنیش هاوڕا بوو. تەنانەت لێرەشەو

 نائاسایی رە وتەق و زبرن. 
"سااااوارچاکانی پەرسااااتگا جەنگاااااوەر بااااوون." تیبیناااا  وای بەبیاااار  -

هێنانەوە و دەنگی داردەستە ئەلەمنیۆمەکەشای لەساەر نااوەکەوەکە 
سااەدای دەدایەوە. "جهاااتێری دیناای میلیشاایایی. کڵێسەکەشاایان هەم 

  ەن و هەم بانریشیان بوو."
 فی وای لە تیبین  پرسی و ئاوڕێریشی لێدایەوە."بان ؟" سۆ -
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"ئااای خااوایە. بەڵاا . سااوارچاکانی پەرسااتگا ئەو ڕامااانەی ئێسااتای  -
بانرییاااان داهێنااااوە. هەر خاااانەدانێری ئەورووپااای گەر بە خاااۆی و 
پااااارەوپوو  و زێااااڕەکەی سااااەفەری کردباااااا دژاور بااااووا بااااۆیە 

ڕەکانیاان لە سوارچاکانی پەرستگاا ڕێگەیان بە خانەدانەکان دەدا زێ
گەنڵیاانەی ئەوان لە کڵێساااکە وەی ڕاسااراردە دابنااێنا ئینڵااا لەهەر 
کڵێسایەکی پەرستگا لە ئەوڕوپا دەتوان ا سامانەکەی وەربگرێتەوە. 
هەمااوو ئەوەی بااۆ وەرگاارتنەوەی سااامانەکەیان پێویسااتی پاا  بااووا 
بەڵگەنامەکان بوون." تیبینا  چااوێری ترووکانادا ئینڵاا تێیەڵچاۆوەا 

ئەم کارەشااایان لەبەرانااابەر کااار  و مزێرااای کەم دەکااارد.  "هەڵااابەتە
ئەوان بنەمای دەزگای  گۆڕینەڕوەی پاارە باوون." تیبینا  ئامااژەی 
بە پەنڵەرەیەکااای شووشاااە کاااردا تیشاااری ڕۆژ بەساااەر پەیااارەری 
سااوارێ  ڕەنگاای دەدایەوە کە ئەساارێری ڕەنگاای گااوڵەڕەزی لەبناادا 

ەردەوام بااووا بااوو. "ئاااالنوی مارسااێلا" تیبیناا  لەسااەر  سااەکەی ب
"مەزنااای ساااوارچاکانی پەرساااتگا لە ساااەرەتای ساااەدەی دوانااازەدا. 
لەڕاسااااتیدا خااااۆی و جێگرەوەشاااای  کورساااایێریان لە  پەرلەمااااانی  

 )پریمۆی بارۆ ئانگیا( هەبوو."
 النگدن سەرسام بوو. "یەکەمین بارۆنی  شانشینەکە؟"

تیبین  سەری بۆ لە اند. "گەورەی پەرستگاکەا دەگوتر  لە خاودی 
شاااا دەستڕۆیشاااتووتر باااووە." کااااتێریش ئەوان گەیشاااتنە ژوورە پا

خااڕەکەا تیبیناا  بە الماال ئاااوڕێری لە کااوڕە مڵێااورەکە دایەوەا لە 
دوورەوە هەر خەریرااای گەساااردانی خاااۆی باااوو. "خاااۆت دەزانااایا" 
تیبیناااا  بە چاااارپەوە بە سااااۆفی گااااوتا "دەگااااوتر  سااااوارچاکانی 

ەشارگەیەی بۆ پەرستگا جارێریان جامە پیرۆزەکەیان بە شەو لە ح
ئەوی دیااااارە گوازتاااااۆتەوە. ئایاااااا خەیاڵااااات باااااۆ ئەو بااااااوالنەی کە 
بەڵگەنامەکانی سانگریا  و گۆڕی بەردینەکەی ماری ماجدەلینا تێدا 
 بووە دەچ ؟ باسەکە مووم لێدەکاتە نەشتەر و موچڕک  پێدادێن ."

النگدنیش کە پێی هاوێشتە نێو هۆدە بازنەییەکەا پا  کارانگااز باوو. 
ی بە هەڵرااااااۆڵراوە چەماااااااوەیی و الرەکااااااانی بەردە ئاااااااخر چاااااااو

ڕووتو ووتەکااااااانی ژوورەکە کەوتا لەوێاااااادا شااااااێوەی بەردیناااااای 
دێوەکااانا کاموسااەکانا شااەیتانەکان و ڕووخساااری ژانوناسااۆری 
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ئادەمیزاد لەبەرد دروست کرابوونا هەمووشیان ڕوویاان لە چە ای 
ی باااازنەی ژوورەکە باااوو. لەژێااار هەڵرۆڵااادراوەکانیش تەختەبەنااادێر

 بەردین لە نێو جەرگەی ژوورەکەدا داندرابوو.
 "شانۆ بە بازنەیی." النگدن بە چرپەیەکەوە وای گوت. -

تیبینگااایش داردەساااتەکەی بەرزکاااردەوەا نیشاااانەی بە دووری الی 
دەساااتە چەپااای ژوورەکە داا ئینڵاااا شاااوێنێری دیااارەی دوور لەالی 

 ڕاستەوە. النگدن پێشتر ئەمانەی بینیبوون.
 .دیندە سوارچاکی بەر

 .پێنڵیان لە دەستە چەپ و پێنڵەکەی دیرەشیان لە دەستە ڕاست
ئەوان هەروا لەسااەر زەویاایەکە ڕاخاارا بااوونا بەردی هەڵرۆڵاادراوا 
بیچمی ئادەمیانە لەو  لەسەر گۆڕە بەردینەکانیاان نەخشاێندرابوو. 
سااااوارچاکەکان بە چەی و تفااااا ەوەا شمشااااێرا زر  و  ەڵ ااااانەوە 

ی نوساتووی ساوارچاکەکانا دیمەنێرای بوونا ئەم گۆڕانە بە دیمەنا
ترسااااناکیان نیشااااانی النگاااادن دا. هەمااااوو بیچمەکااااانی کاااااریگەری 
ئاوهەوایااان لەسااەر بااووا هەناادێك شااێوانیان پێااوە دیاااربووا لەگەڵ 
ئەوشدا شتێری بێوێنە بوونا چەکە و تفا یانا  اچی درێیکراوەیاان 
و لێڕاکشاااااااان و  ئادگااااااااری بیچمیاااااااانا شاااااااێوەی ڕم و زر  و  

 انەکانیشیان بە باشی دیاربوون. ەڵ 
 .لە لەندەدا سوارچاکێ  کەوتووەا پاپایەی ناشتوویەتی

کاتێااا  النگااادن  والنڵێاااك زیااااتر لە ژوورە خاااڕەکە چاااووە پاااێشا 
 لەرزی.

 هەردەب  ئێرە شوێنەکە ب .
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 ٨٤بەندی 
 

لە شااوێنێری پشااتەوەی پااڕ لە تەنەکەی زبااڵا لە کااۆننێری نزیراای 
ماای لیمااۆزینە جاااگوارەکەی الی زبڵاادانەکان ڕاگاارت و کڵێساااکەا ڕی

سەیرێری دەوروبەری خاۆی کارد. شاوێنەکە چاۆڵ و هاۆڵ باوو. لە 
تااڕومبێلەکە هاااتە دەرا بەرەو پشااتەوەی  تااڕومبێلەکە چااووا خااۆی 

 فڕێدایە پشتەوەا ئەو شوێنەی کە  ەشەکەی تێدا بەند کرابوو.
اڵاوویی لە نازا  ەشەکە هەستی بە هاتنی ڕیمی کردا لە حاڵەتی خەو

و پاڕانەوەکانی وشیار بووەوەا چاوە ساوورەکانی زیااتر پەرۆشای 
و ترسیان لێدەباری. هەموو شەوەکە ڕیمی لە توانستی بەرگەگرتن 
و خۆ گونڵاندنی پیاوە کەلەپەچەکراوەکە سەری سوڕما بوو. ئاخر 
دوای ئەو هەماااوو خاااۆپچڕینەوەی نێاااو ڕێااانج ڕۆڤەرەکەا دیااااربوو 

 ەدەری خااۆی  ایاال باا ا خااۆی دابێااتە دەساات  دواتاار  ەشااەکە بە
 هێزێری بانتر.

ڕیمی   ایشی کەمەری کاردەوەا  ۆپچەکاانی ساەرووی کراساەکەی 
ترازاندنا ئێستا وەی ئەوەی دوای سااننێری دوورودرێایا هەساتی 
کاااااارد ئاسااااااان هەناسااااااە دەدا. گەڕایەوە الی سااااااندوو ی باااااااڕی 

یەی باین فاڕ لیمۆزینەکەا دەستی خاۆی باۆ بارد و پێرێرای ڤۆدکاای 
 کرد. دوای پێری یەکەمەیا پێری دووەمیشی هەڵدا.

 .بەم زووانە دەبمە پیاوێری کات بەدەست 
ڕیماای لە سااندوو ەکە گەڕاا شااتێری دیااتەوەا ئەو شااتەی کە سااەری 
بوتڵەکااااانی پێاااادەکاتەوە و تی ێراااای تیییشاااای بااااۆ بڕیناااای سااااەرە 
 تەپەدۆرەکااانی بااوتڵە شااەڕابەکان هەبااوو. ڕاسااتە تاای ە تیاایەکە بااۆ
بااادانی سااەری بوتڵەکااان بااووا لاا  ئەم بەیااانییە مەبەسااتێری تەواو 
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جیاااوازی دراماتیراااینەی بەجاا  دەگەیانااد. سااووڕایەوە و ڕووی لە 
 سینی کردەوەا چە ۆ تییەکەی بەرامبەر نیشان دا.

 
 ئێستاچاوە سوورەکانی سینی لە ترسان دەبریسرانەوە.

چاوو.  ەشاەکە ڕیمی بزەیەکی باۆ کارد و بەرەو پشاتی لیماۆزینەکە 
 کشایەوە و گیرۆدەی داوی کەلەپچەکانی بوو.

"ئاااارام بگااارەا" ڕیمااای بە سااارتەیەکەوە وای پێگاااوت و تی ەکەشااای  -
 بەرزکردەوە.

سینش بڕوای نەدەکردا دیارە خوا دەستەوەستانی باووە. تەناانەت 
ئااازار و ئێشاای جەستەیشاای کردبااووە مەشااقێری ڕۆحاایا داوای لە 

یەکااانی خااۆی دەکااردا بەرگەگرتناای لێاادانی دڵ و ماسااوولرە خوێناو
من هەموو شەوەکە دومام بۆ ئاازاد ئازاری میسای بەبیر بنێتەوە. 

. ئێسااتاش کە چە ااۆکەی دەسااتی ڕیماای هاااتە خااوارا بااوون دەکاارد
 سینی چاوەکانی لەسەر یەی دانان.

تەوژمێراای ئااازار بەنێااو شااانەکانیدا هااات. لەبەر ئااازارەکە نانناادیا 
برااااا لێااارە لەپشاااتی ئەم لیماااۆزینەدا  نەشااای دەتاااوانی بااااوەڕ بەوە

من کااری دەمر ا بە شێوەیەی نەیدەتوانی بەرگریش لە خۆی برا. 
 .خوام ڕادەپەڕاند. مامۆستاکەش گوتیا دەمرارێز 

سینی هەستی بە گەرمایەتێی  لە پشتی  و شانەکان کرد. خەیاڵی 
بااۆ گەرماای خااوێنڕژانا ئەو خااوێنەی لەجەسااتەی بەردەبااوو چااوو. 

یی گەیشاتە ڕانەکاانیا هەساتی بە شاێوانێری هەنااو کاردا ئازارێری ت
 لەوکاتەی کە جەستە میرانیزمێری خۆی بە بەرگەگرتنی ئازار هەیە.
کااااتێریش ئەو گەرمیااایە گاااازگرە بەهەماااوو ماساااوولرەکانی بااااڵو 
بووەوەا سینی چاوەکانی زیاتر لەسەر یەی نوو اندنا خواخاوای 

ی برااوژەکەی نەباا . لە بااوو دوا ئەو وێاانەیەی دێااتە بەرچاااوا وێاانە
جیاتی ئەو خەیاڵی باۆ ساەر مەترانای گەناجا ئارینگارۆساا ڕۆیشاتا 
کە لەبەردەم کڵێسااااا بچااااووکەکە لە ئیساااارانیا وەسااااتا بااااوو... ئەو 
کڵێسااایەی لەگەڵ سینساادا بە دەساات و مسااتی خۆیااان دروسااتیان 

 .دەسترێری ژیانی منکردبوو. 
 دا ب .سینی هەستی کرد وەی ئەوەی جەستەی لەناو ئاگر
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"دەی ئەمە بخاااااۆرەوەا" پیااااااوە ڕێررۆشاااااەکە بە سااااارتەیەی و بە  -
ئەکسااێنتێری فەرەنساای وای پێگااوت. "ئەمەیااان یااارمەتی سااووڕی 

 خوێنت دەدا."
سااینی لەسەرسااامیان چاوەکااانی زەق و زۆپ بااوون. وێنەیەکاای 
تەمااومیاوی پیاااوەکەی لە تەنیشاات بااووا پێرێراای خااواردنەوەی بااۆ 

ەتێرااااایش لەوالوە لەساااااەر باااااۆدی ڕاگرتباااااوو. بارساااااتە تیاااااپ و پ
تاااڕومبێلەکە لەتەنیشااات چە اااۆکە کەوتباااووا بێااائەوەی یەی دڵاااۆپ 

 خوێنیشیان پێوە ب .
"دەی ئەمە بخۆرەوەا" پیاوەکە لێی دووپاات کاردەوە. "ئەو ئاازارەی  -

هەستی پێدەکەیا تەوژمی بەخوڕی خوێنەا کە بەنێو دەرمارەکانتدا 
 دەڕوا."

کاارد وەی دەرزیلێاادانێ  وا  سااینی ئێسااتا هەسااتی بە لێاادانی دڵاای
بوو. تاامی ڤۆدکاایەکە زۆر نااخۆش باووا بەنم بە سوپاساەوە هەر 
خاواردیەوە.  ەدەر ڕەوشااە خااراپەکەی ئەمشاەوی سینساای بەخێاار 
 وەرگێڕاا بەنم خۆ خودا هەموو شتێری بە پەڕجوو چارەسەر کرد.

 .خوا دەستبەردارم نەبوو
 سینی دەیزانی ئارینگارۆسا هەر وای دەگوت.

 .دەستێری خودایی
"ماان دەبااوایە زووتاار ئااازادم کردبااایا" شااوفێرە خزمەترااارەکە وا  -

پاکانەی کردا "بەنم  شتەکە ئەستەم باوو. لەگەڵ هااتنی پاۆلیس باۆ 
کۆشری شاتۆ ڤیلی ا دواتریش  فڕۆکەخاانەی بیگاین هیالا نەدەکارا. 

 ئێستا دەرفەتەکە هات. ئەر  سینیا لێ  تێدەگەی؟"
 چاوزە یەوە پێی گوت. "تۆ ناویش  دەزانی؟"سینی کشایەوەا بە  -

 خزمەترارەکە بزەیەکی بۆ کرد.
سینی هەڵسایەوەا دەستێری بە ماسوولرەکانی داهێناا دیاربوو لە 
تەوژمی ئەوەی ڕوویداا پێزانینی هەبوو هەم پەشۆکاش. "ئایا  تۆ.... 

 مامۆستاکەی؟"
هێزێرای  کابرا سەری نەرێی باۆ باادا و بە بیارۆکەکە پێرەنای. "بریاا

وام هەباااوایە. نەخێااارا مااان مامۆساااتاکە نااای . منااایش هەروەی تاااۆ 
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خزمەتاای ئەو دەکەم. بەنم مامۆسااتاکە بە باشاای باساای تااۆ دەکااا. 
 ناوم ڕیمییە."

ساااینی حەپەساااا. "ئااااخر مااان تێنااااگەم. خاااۆ ئەگەر تاااۆ کاااار باااۆ 
مامۆساااتاکە بااارەیا باشاااە باااۆچی النگااادن بەردەکلااایلەکەی هێناااایە 

 ماڵتان؟"
مااان نیااایە. مااااڵەکە هااای بەناوباااانگترین مێیوونووسااای "ئەوە مااااڵی  -

 جامەکە )سێر الی تیبین (ە."
 "بەنم خۆ تۆ لەو  دەژی. ئەمە سەیرە...." -

ڕیمی مسرە بووەوەا دیاربوو هیج گرفتێری لەو ڕێرەوتەیەدا نەبوو 
کە النگاادن هانااای بااۆ ئەو  بردبااوو. "هەمااووی ڕەچاااو کااراو بااوو. 

ێباااووا پێویستیشااای بە یاااارمەتی ڕۆبەرت النگااادن بەردەکلااایلەکەی پ
هەبااوو. لە ماااڵی )الی تیبیناا ( لەبااارتر چ شااوێنێری دیاارە هەبااوو؟ 
مناایش لەو  دەژیاااما ئیاادی مامۆسااتاکە مناای لەو  بە پاالەی یەکەم 
لەبەرچاااو گرتبااوو." ڕیماای لە  سااەکردن وەسااتا. ئینڵااا تێیەڵچااۆوە. 
"ئەر  پێت چاۆنەا کە مامۆساتا ئەو هەماوو شاتە لەباارەی جاامەکە 

 زان ؟"ب
ئێستا ساینی  تێگەیشات و لەبەر تااوی چیارۆکەکەش هەژا. ئااخر 
مامۆساااتاکە خزمەتراااارەکەی گرتباااووا ڕێاااگەی چاااوونە مااااڵی )الی 
تیبینااا ( لێراااۆڵینەوەی باااۆ خاااۆش کردباااوو. ئەم کاااارانە هەماااووی 

 ئەوپەڕی لێزانی بوون.
"خااۆی زۆر شاات هەیە پێاات بڵااێ ." ڕیماای وای بە سااینی گااوت و  -

)هااێرلەر کااۆچی( پااڕ فیشەکیشاای دایە دەساات. دەمااانچەی جااۆری  
ئینڵا بە خۆیشی دەمانچەیەکی بچرۆالنەیا هەر بە ەد لەپی دەست 
دەبااووا لە چەکاامەجەی تااڕومبێلەکەی دەرهێنااا. "بەنم جااار ا تااۆ و 

 من ئیشمان لەپێشەا دەی با بڕۆین."
 

کااااااااپتن فاشااااااا  لە فڕۆکەخاااااااانەی بیگاااااااین هیااااااال دابەزی و بە 
ەرپرسی پشرنەری پۆلیسی )کێنات( گارتا باوەڕنەکراوی گوێی لە ب

سااەربردەی گەراجە تااایبەتیەکەی تیبینگاای لە نێااو فڕۆکەخااانەکە بااۆ 
 گێڕایەوە.
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"ئاااااااخر بەخااااااۆم فااااااڕۆکەکەم پشاااااارنیا" پشاااااارنەری پااااااۆلیس بە  -
ساااااووربوونەوە وای بە فاشااااا  گاااااوت. "کەسااااای تێااااادا نەباااااوو." 
ئەمڵارەیان لەرەی دەنگی ڕە تر باوو. "مان دەبا  شاتێری دیرەشای 

ە سەرا خاۆ ئەگەر )ساێر الی تیبینا ( لە دادگاا داوام لە ساەر بخەم
  ەید براا ئەوا من اااااااااااا"

 "ئەر  لێرۆڵینەوەت لە فڕۆکەوانەکە کرد؟" -
"بێگومان نەخێر. ئەو کابرایەکی فەرەنسییەا  انوونامەی تۆش دەڵ   -

 اااااااا"
 "بمگەیەنە الی فڕۆکەکە." -

تییەکەا فاشا  هەر شەسات گەیشتنە الی لەنگەرگای فاڕۆکەکە تاایبە
چاارکەی پێویساات بااوو تااا  چەنااد دڵااۆپە خااوێنێری وشاا  بااووەوە 
لەسەر شۆساتەکەی لیماۆزینەکەی لەپااڵ وەساتا باووا ببینا . ئیادی 
فاشااا  بەرەو فاااڕۆکەکە ڕۆیشااات و بە دەنگێرااای بەرز لە دەرگەی 

 فڕۆکەی دا.
 "من کاپتنی پۆلیسی دادوەری فەرەنسیی . دەی دەرگاکە برەوە!" -

انە سامگرتووەکە دەرگای کردەوە و پەییەکانی شاۆڕکردنە فڕۆکەو
 خوار. 

فاشااا  بەساااەر کەوت. سااا  خاااولەی دواتااارا بەهاااۆی دەماااانچەی 
التەنیشااتیا دانرێاادانانێری تەواوی لە فااڕۆکەوانەکە چناا  کەوتبااووا 
باساااای هەمااااوو شااااتی بااااۆ کردبااااووا بە وەساااافی  ەشااااە بەڵەکە 

ر لەوەی کەلەپچەکااااااراوەکەش. سااااااەربارەی ئەوەشا پێیگااااااوتا بە
ساااۆفی و النگااادن فاااڕۆکەکە جێباااێڵنا شاااتێریان لەنێاااو ساااندوو ی 
گەنڵینەی تیبینا  دانااا شاتەکە جاۆرە ساندوو ێ  باوو. هەرچەنادە 
فڕۆکەوانەکە حاشایی لەوەکرد بزان  سندوو ەکە چی تێادایەا بەنم 
ئەوەی ئاشررا کردا هەر لەکاتی فڕینەکە تاا لەنادەن هەماو هاۆش و 

 سندوو ە بووە.بیری النگدن هەر لەسەر 
دەی سندوو ی گەنڵینەکە برەرەوە." فاش   وای فەرماان بەساەردا  -

 کرد.
 فڕۆکەوانە تۆ یو دیار بوو. "کۆدەکەی نازان ." -
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"ئەمە زۆر خااااراپە. ماااان شااااتێرت دەخەمە بەردەسااااتا بااااۆ ئەوەی  -
 مۆڵەتنامەی فڕۆکەوانییەکەت لەدەست دەرنەچ ."

لە بەشااااای فاااااڕۆکەوانەکە دەساااااتەکانی هەڵگڵاااااۆفتن. "مااااان لێااااارە  -
 چاکرردنەوە کەسێ  دەناس . بەڵرو ب  و  بتوان  کونی برا."

 "نیو سەماتت مۆڵەت هەیە." -
 ئیدی فڕۆکەوانەکە بەرەو دەزگای ڕادیۆیەکەی ڕۆیشت.

فاشااێش گەڕایەوە پشااتی فااڕۆکەکە و خااواردنەوەیەکی  وڕساای بااۆ 
خااۆی تێرااارد. هێشاااتا کاااات زوو باااووا بەنم نەشنوساااتبووا کەواتە 

ا بااۆ ئەو سااەخت بااوو. لە پشااتی فااڕۆکەکە لەسااەر خااواردنەوەی و
کورساایێ  دانیشااتا چاوەکااانی لەسااەر یەی داناااا هەوڵیاادا شااتێ  

هەڵە گەورەکەی پۆلیسااااای )کێنااااات( لەوەی ڕووی دا بااااادۆزێتەوە. 
. ئێسااتا هەمااووان بەدوای  لێمااۆزینە گرنگتاارین شااتی لەدەساات دام

 جاگوارەکەوەن.
ای خااوای بااوو بە زەنگاای تەلەفااۆنی فاشاا  لێاادراا بااۆ ساااتێ  خااو

 ئارامی بەسەر بباا بەنم دەستی دایە تەلەفۆنەکە: "هەلۆ؟"
"ئاراستەکەی من ڕووەو لەندەنە." ئەوە دەنگی مەتران ئارینگارۆساا  -

 بوو هات. "سەماتێری دیرە دەگەم."
 فاش  هەڵسا. "پێموابوو تۆ لە پاریسی؟" -
 من زۆر نیگەران بووم. نەخشەکەم گۆڕی." -
 بایە.""نەدەبوایە وات بررد -
 "ئەر  سینست دەست کەوت؟" -
"نەخێر. ڕفێنەرەکانی بەرلەوەی من بگەما خۆیاان لەدەساتی پاۆلیس  -

 بزر کرد."
تووڕەیی ئارینگارۆسا تییتر بوو. "تۆ دڵنیات کردمەوەا کە فڕۆکەکە  -

 دەوەستێنی!"
فاشااا  دەنگااای نااازم کاااردەوە. "جەناااابی مەتااارانا پاااێگەکەم بەهەناااد  -

ەڵەم تاا ی نەکەیاتەوە. بەزووتارین هەڵبگرە. پێ  باشە ئەمڕۆ حەوسا
 کات سینی دەدۆزمەوە. تۆ لە کو  دادەبەزی؟"

"یەی خااولەی." ئارینگارۆسااا دەسااتێری لەسااەر مااایری تەلەفااۆنەکە  -
دانااابووا دوای کەمێاا  هاااتەوە. "فااڕۆکەوانەکە هەوڵ دەدا مااۆڵەتی 
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نیشااتنەوە لە هیتاارۆ بەدەساات بێناا . ماان تاااکە نەفەری سەرنشااینی 
 ئاخر ئاراستەگۆڕینەکە لە خشتەدا نەبوو." فڕۆکەکەی ئەوما

"دەی پێای بڵاا  بێاتە فڕۆکەخااانە تاایبەتییەکەی بیگااین هیال لە کێناات.  -
من ڕێگای بۆ خۆش دەکەم. خۆ ئەگەر لەکاتی دابەزینیشدا من لێرە 

 نەمابووما تڕومبێلێرت لەچاوەڕوانی بۆ دادەنێ ."
 "سوپای بۆ تۆ" -
بەیەکەوە  ساەمان کاردا  "جەنابی مەترانا هەروەی لە یەکەم جاردا -

شاتێر  دەرباڕیا هەردەبا  لەبیارت مااب ا هەر تاۆ بەتەنیاا نیااتا کە 
 هەموو شتێ  لەدەست بدەی."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٥بەندی 
 

 .تۆ لە تۆپێ  دەگەڕێی کە لە گۆڕەکە دەرهاتب 
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هەر یەی لەو سوارچاکە هەڵرۆڵدراوانەی سەر بەردەگۆڕەکەی نێو 
ەر پشت کەوتبوونا ژێار سەرینیشایان کڵێسای سوارچاکەکانا لەس

بالیفێری بەردینی الکێشەیی باوو. ساۆفی بەبینیناان ترسای لێنیشات. 
شی رەکە ئاماژە بە تۆپێ  دەکاا ئیدی هێنانە بەرچاوی تۆپەکە وای 

ا هاای ژێاار زەمیاانە 259لە سااۆفی کاارد دیمەناای شااەوەکەی گااۆرین 
 هاوینەهەوارەکەی باپیری کەوتەوە یاد.

 .انهیرۆی گامۆی. تۆپەک
ڕێتااوێلەکەی هیااۆرۆی  260سااۆفی لەوە تێماااا تااۆبڵێی لەو ئەنااوایەدا

گااامۆی نمااایش کراباا . ئاااخر ژوورە بااازنەییەکە لەسااەر شااێوەی 
ڕیتااوێلی بترەرسااتی دروساات کااراوە. تەختەبەناادە بەردیاانەکەش بە 
مەودایەکاااای بەریاااان دەورە دراوە. هەروەی النگاااادن ناااااوی لێناااااا 

خەیاااڵی بااۆ ئەوە چااووا سااۆفی سااەکۆی شااانۆیەی لە نێوەڕاسااتدا. 
ژوورەکە لەشااااەودا بە کەسااااانی دەمامراااادار ساااایخناخ باااا ا لەبەر 
شاااەو ی الیتااادا دروود بخاااوێننەوەا هەماااووان بەساااەر "یەکاااانگیری 

 پیرۆز" کە لەناوەڕاستدا ڕووی دەداا گەواهیدەر بن.
سۆفی بە زۆر هزرەکەی لە مێشری خاۆی بەال نااا لەگەڵ النگادن و 

ەکەماای گااۆڕی سااوارچاکەکان چااووە تیبیناا  لە ڕیاازی دەسااتەی ی
پێشەوە. وێڕای ئەوەی تیبین  مروڕبوو لەساەرئەوەی هەریەکەیاان 
بە وردی سااەیری باارەن و لێاای برااۆڵنەوەا سااۆفی تاسااەمەند بااوو 
بەیەکڵار سەیری هەموویان برا و لەکۆڵیاان برااتەوەا باۆیە بە الی 

 چەپ دەستی پێررد.
لێرچاااوون و  ساااۆفی لەیەکەماااین گاااۆڕەبەرد وردباااووەوەا الیەنااای

جیاااوازی لەنێااوان گااۆڕی سااوارچاکەکان خسااتە بەر نیگااا. هەمااوو 
سااوارچاکێ  لەسااەر پشاات کەوتبااووا بەنم ساا  کەساایان  لەوان 
 اچەکانیان درێای کردباوونا کەچای دووەکەی دیرەیاان  اچەکانیاان 
وەی خااااچ تێررەڕانااادبوو. ئەم جیااااوازییە ساااەیرە بەالی ئەو هااایچ 

وەکە نەدەگەیاند. ئینڵا لە جلەکانیان شتێری سەبارەت بە تۆپە ونبو
ورد باااووەوەا ساااۆفی ساااەرنڵی داا دوو ساااوارچاکیان چااااکەتێری 
                                                           

259
 گۆرینێ: جاری گۆرینێ، ڕۆژی گۆرینێ: ئەوێ ڕۆژێ، واتە ئەو ڕۆژەی کە پێشتر ئاماژەی بۆ  

 کراوە.
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 ئەنوا: پەناگە، شوێنێک وەک ئەشکەوت وایە. بن هەنوان.  



524 

کورتیاان لەساەر زرێرانیاان لەبەر کاردووەا کەچای ساێیەکەی دیاارە 
کراسی تاسەر ئەژنۆیان لەبەردابوو. دیساان ئەم جیاوازەشایان با  
سااوود بااوو. سااۆفی سااەرنڵی لە تااای جیاااوازییە گرنگەکەیااان داا 
ئەویش ڕەوشی دانانی دەستەکانیان باوو. دوو لە ساوارچاکەکانیان 
دەسااتیان لەسااەر دەسااری شمشااێرەکانیان بااووا دووی دیرەشاایان 
لەحاااڵەتی  نااوێی و پاااڕانەوە دابااوونا هەرچاای پێنڵەمەکەیااان بااوو 
دەسااتەکانی لەال دانااابوون. دوای ساااتێری درێاایی وردبااوونەوە لە 

دا هیچاااای وای نەبیناااای دەسااااتەکەا سااااۆفی شااااانێری بااااۆ هەڵتەکاناااا
 ڕاشراوانە تۆپی پێبووب  و لەال نەماب .

سۆفی هەستی بە  وڕسایی کریرتیسەکەی نێاو بەرکای چااکەتەکەی 
کاااردا ئاوڕێریشااای لە النگااادن و تیبینااا  دایەوە. پیاوەکاااان هەر بە 
هێواشی دەڕۆیشتنا هێشتا هەر لەالی گۆڕە بەردینەی ساوارچاکی 

تیان یار نەبوو. ئەویش میزاجی یەکەم بوونا دیاربوو ئەوانیش بەخ
ئەوەی نەباااوو لەساااەریان بوەسااات ا ئینڵاااا ڕووی کاااردە دەساااتەی 
دوومااای گۆڕەکاااان. کااااتێریش بەو نێاااوەدا بەرەو ئەو  دەڕۆیشاااتا 
لەسااەرخۆ چااوارینە شاای رییەکەی دەگااوتەوەا کە بەچەنااد جارێاا  

 دەرخی کردبوو.
 لە لەندەندا سوارچاکێ  کەوتووەا پاپایەی ناشتوویەتی.

 هەمی کارەکەی ئەو  کورسی پیرۆزی دەهری کردبوو.بەر
 تۆ بە دوای تۆپێ  دەگەڕێی هەر دەب  لەسەر گۆڕەکەی بووب .

 باسی گۆشتی گوڵەڕەز و تۆوی نێو منداڵدان دەگێڕێتەوە.
کات  سۆفی گەیشتە الی دەستەی دووهەم و لێی ڕوانینا ئەوانیش 
ە بەهەماااان شاااێوەی دەساااتەی یەکەم لەساااەر پشااات کەوتباااوونا ب

 شێوەی جیاجیا شمشێر و  ەڵ انیان پێبوو.
 ئەمەش حاڵی هەموویان بووا بەدەر لە سوارچاکی دەیەم نەب .

 سۆفی خێرا بۆ الی ئەو سوارچاکە هەنگاوی نا و لێی ورد بووەوە.
 .نە سەرین. نە  ەڵ انا نە جل . نە شمشێر

"ڕۆبەرت؟ )الی(؟" سااااۆفی بااااانگی کااااردن. دەنگەکەشاااای لەو ناااااوە  -
 سەدای دایەوە. "لێرەدا شتێ  دیار نییە." بازنەییەدا

 هەردووکیان سەریان هەڵبری و دەستبەج  بۆ الی سۆفی کشان.
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"تۆپێاا ؟" تیبیناا  بە جۆشااەوە بااانگی کاارد. داردەستەکەشاای خێاارا  -
لەناوکەوەکە دا و بەنێو ژوورەکەدا بەخێرایی دەهاات. "ئایاا تۆپێا ا 

 ج  تۆپێری بزربووی لەسەر هەیە؟"
ە نیایە." ساۆفی وای گاوت و بە مڕوماۆنییەکەوە لە "نەخێر بەو شێو -

گاااۆڕی دەیەمااای ڕواناااای. "پێااادەچ  ساااەرتاپای سااااوارچاکەکە ون 
 بووب ."

ئەویاااش گەیشاااتە الیاااانا ئیااادی هەردوو پیااااوەکە بە شاااڵەژاوییەوە 
سەیری گۆڕی دەیەمیان کرد. لەجیاتی ئەوەی سوارچاکێ  لەساەر 

 فااڵ درابااوو. گااۆڕەکە پاااڵ کەوتباا ا گااۆڕە بەردیاانەکە هەر بەخااۆی 
تااااابووتەکە الر بااااووەوەا الی  اچەکانیشاااای کونرااااون ببااااووا تااااا 

 بۆسەرەوش دەهات درزەکەی زیاد دەبوو. 
 "باشە بۆچی ئەو سوارچاکە نە ش نەکراوە؟" النگدن  وای پرسی. -
شااتێری سەنڵڕاکێشااەا" تیبینگاایش بە چەناگەخوراناادن وای گااوت.   -

ە نەهاااتوومەتە "ماان ئەو شااتە سااەیرەم لەبیاار چووبااووەوە. ساااننێر
 ئێرە."

"ئەم تاااابووتەا" ساااۆفیش گاااوتیا "خاااۆ پێااادەچ  هەماااوو ئەو گاااۆڕە  -
بەردینااانە بە دەسااتی وەسااتایەی دروساات کاارابنا نۆیااان شااێوەیان 
لەساااااەر هەڵرەنااااادراوە. ئەدی باااااۆچی ئەم ساااااوارچاکەیان لەنااااااو 

 تابووتدایە نەوەی لە نێو گۆڕ؟
ێسەیە. تا ئەو تیبین  سەری بادا. "ئەمەش تەلیسرێمی دیرەی ئەم کڵ -

ڕادەی مااان بیااازان ا  هااایچ کەساااێ  ڕوونراااردنەوەی باااۆ ئەم شاااتە 
 نەبووە."

"ساااڵو؟" کااوڕە مڵێااورەکە بە ساایمایەکی پااڕ لە نیگەرانیاایەوە هاااتە  -
الیان و پێای گاوتنا "لاێ  بباورن گەر هەناد  ڕە ایش با ا بەنم خاۆ 
پێتااان گااوت  هەر پاشااماوەی خۆڵەمێشااێ  دەڕێااینا کەچاای ئێسااتا 

 ن ڕادەمێنن."دەبین   لێیا
تیبیناا  هەنااد  خاااۆی لە کااوڕەکە گاارژ کاااردا ئینڵااا ڕووی کاااردە  -

النگدن. "بەڕێز )ورین(ا دیارە چااکەخوازی خێازانەکە باایی ئەوەنادە 
ناکا هەند  کاتی  لێرە پ  برڕ ا  واباشترە خۆڵەمێشەکە بڕێیی و 
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بااۆی دەرچااین." تیبیناا  ڕووی خااۆی وەرسااوڕاندە سااۆفیش و پێاای 
 "گوتا "خان  )ورین(؟

ساااۆفیش لەگەڵ یاااارییەکەدا ڕۆیشاااتا بەرگە پێساااتە ئاسااارەکەی لە 
 کریرتیسەکەی نێو بەرکی کردەوە.

"دەی ئێستاا" تیبین  بەرۆکی کوڕەکەی گرتا "ئەگەر برر  هەناد   -
 بەتەنیا جێمان بێڵی."

کاااوڕە مڵێاااورەکەش لەشاااوێنی خاااۆی نەبااازووت. زۆر لەنااازیرەوە 
 یب نییە."سەیری النگدنی کرد. "ڕووخساری تۆ لەالم غەر

تیبین  هەڵیدای . "لەوانەیە ئەمە لەبەر ئەوە با ا کە جەناابی  )ورن(  
 ساننە دێتە ئێرە!"
ئەو النگدنی لەو ا سۆفی ئیدی ترساا لەبەر ئەوەب ا یاخود لەوانەیە

 ساڵەی دوایی لە تەلەفزیۆنی ڤاتیرانەوە بینی ب .
"ماااان هەرگیااااز بەڕێااااز )ورن(م نەبینیااااوە." کااااوڕە مڵێااااورەکە وای  -

 ێگوتنەوە.پ
"تااااۆ سااااەرچیخ چااااوویا" النگاااادینش بەڕێاااازەوە پێاااای گااااوت. "لەو  -

باوەڕەدام پار من و تاۆ یەکماان بینیبا . جەناابی )نااولس( نەیتاوانی 
بە فەرمااای بە یەکماااان بناساااێن ا بەنم خاااۆ مااان دەموچااااوی تاااۆ 
دەناساامەوە. پێمااوایە ئەمەی تااۆ دەیاارەی هەنااد  زێاادەڕۆییەا بەڵرااو 

باادەیا ماان لە شااوێنێری دوورەوە  براار  چەنااد خولەکێرمااان بااوار
هاتووم تا پاشماوەی خۆڵەمێشەکە بەسەر گۆڕەکەدا برەم." النگادن 

 ئەم چەند دێرانەی بە بڕوایەکی تیبینگیانەوە گوت.
ساایمای دەموچاااوی کااوڕە مڵێااورەکە گوماناااویتر بااوو. "بەنم خااۆ 

 ئەمانە گۆڕ نین."
 "ببوورە؟" النگدن وای پێگوتەوە. -
ڕنا" تیبیناا  وای جاااڕدا. "ئەوە تااۆ باساای چاای "هەڵاابەتە ئەمااانە گااۆ -

 دەکەی؟"
کااوڕە مڵێاااورەکە ساااەری باااادا. "گااۆڕ تەرمااای لەنێاااودایە. هەرچااای  -

ئەمااانەن وێاانەپەیرەرن. بەردی هەڵرۆڵاادراو بە یااادەوەری پیاااوانی 
 ڕاستە ینە. لەبن ئەم پەیرەرانەدا هیچ تەرمی تێدا نییە."

 "ئەمە گۆڕستانە!" تیبین  وای پێگوت. -
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ەنێو کتێبە مێیووییەکانادا ئێارە گۆڕساتان باووە. ئەم باڕوایە "تەنیا ل -
داا کاات  ئێرەیاان ناۆژەن کاردەوەا ١٩٥٠درێیەی کێشا تاا لە سااڵی 

ڕاساتییەکە دەرکەوت." کااوڕەکە ڕووی لە النگاادن کااردەوە. "پێمااوایە 
دەبااا  جەناااابی )ورن( بااااش بزانااا . ئااااخر هەر خێااازانەکەی ئەوا 

 ەوە."پەردەی لەسەر ڕاستییەکەدا هەڵدای
 بێدەنگیێكی هەراسان باڵی بەسەردا کێشان.

 بێدەنگییەکە بەدەنگەدەنگێ  ڕاڕەوەکە شرێنرا. 
"هەردەب  ئەمە بەڕێز )ناولس( ب ا" تیبین  وای گوت. "دەکر  بچی  -

 و بزانی"
کاوڕە مڵێااورەکە بەدگوماان دیااار بااووا لا  هەرچۆنێاا  بااوو بەرەو  -

ێیێشاتنا کە بە ڕاڕەوەکەش ڕۆیشتا النگدنا سۆفی و تیبینگای بەج
 خەمبارییەوە سەیری یەکدیان دەکرد.

")الی(ا" النگدن بە سرتەیەکەوە هاتە دەن ا "تەرمی ل  نین؟ تۆ لەو  -
 بارەیەوە چی دەڵێی؟"

دیاااربوو تیبیناا  باااوەڕی نەدەکاارد. "نااازان . هەمیشااە پێموابااووە...  -
بەدڵنیاااییەوە دەباا  ئێاارە شااوێنەکە باا . باوەڕناااکەم ئەو هاایچ لەو 

 یا بزان .  سەکەی هیچ ناگەیەن !"شتەی گوت
 "دەکر  کەڕەتێری دیرە شی رەکە ببینمەوە؟" النگدن وای پێگوتن. -

 سۆفیش کریرتیسەکەی لەبەرکە دەرهێناو دایە دەستی.
النگدنیش پارچە پێستەکەی لێرراردەوەا بە دەساتێ  کریرتیساەکەی 
گرتبووا بە دەستەکەی دیرەش شی رەکە و دەشایخوێندەوە. "بەڵای. 

 اوانە شی رەکە ئاماژە بە گۆڕ دەکاا نەوەی بە پەیرەرە نیگار."لێبڕ
"تااۆبڵێی شاای رەکە  هەڵە باا ؟" تیبیناا  وای پرساای. "دەکااار  ژای  -

 سانیێریش ئەو هەڵەیەی بەسەردا تێرەڕی ب ا کە تازە من کردم؟"
النگدن لێری دایەوە و سەری بۆ بادا. ")الی(ا تۆ بەخۆت گوتت. ئەم  -

سوارچاکانی پەرستگا لەشرری دەستەی کڵێسایە بەدەستی سوپای 
مریاادانی سااایۆن دروساات کاااراوە. شااتێ  پااێ  دەڵاا ا مامۆساااتای 
مەزناای دەسااتەی مریاادایەتی زۆر باااش دەیزاناای ئەگەر سااوارچای 

 لێرەدا نێیرا بن."
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تیبینااا  حەپەسااااو دیااااربوو. "بەنم خاااۆ ئەو شاااوێنە زۆر ڕێااارە."  -
ەدا شاتێرمان گەڕایەوە سەر پەیرەری سوارچاکەکان. "هەردەب  لێر

 ل  ون بووب ."
 

بە راڕەوەکەداا کااااااوڕە مڵێااااااورەکە گەیشااااااتە الی  وربااااااانیگەکەا 
سەرساااوڕماوانە کەسااای لەو  دیاااار نەباااوو. "جەناااابی )نااااولس(؟" 

وای بیرکااردەوە و بەرەو دەروازەکە  دەزاناا  گااوێ  لە دەرگە بااووا
 ڕۆیشت تابزان  چی بووە.

ەکەی لە دەروازەکە ئینڵا بینی پیاوێری الواز بەخۆی و  اتە کەشخ
وەستابووا سەری خۆی دەخوراندا بە کەسێ  دەچاوو ڕێاگەی ون 
کردب . کوڕە مڵێورەکە ئحمێری تووڕەیانە کاردا پەی بەوە بارد لە 
کاااتی هااااتنە ژووری سااا  کەساااەکانی یەکەماااداا لەبیاااری چووباااوو 
دەرگەکە دابخاااتەوە. ئێسااتا النەوازێاا  کە مااایەی زگرێسااووتانەوە 

شااە امەکە و پرساایاری ئەوەی دەکاارد ئاااخۆ بااووا گەیشااتە سااەر 
بااۆنەی ژنیێنااانەکە لە کااامە الیە. ئەویااش وەنماای دایەوە. "ببااوورەا" 

 گەیشتە  الی دینگە گەورەکە."ئێمە جار  نەمانرردۆتەوە."
ئیدی لە پشت ئەوا یەکێا  لە بان  وماشاێری لوولادراوا بەر لەوەی 

ەکەی کااااوڕەکە ئاااااوڕیش بااااداتەوەا بە دەسااااتە بەهێزەکااااانیا کااااوڕ
لەپشتەوە توند گرت و دەستی لەسەر دەم دانا تاا نە ییێنا . ئێساتا 
دەسااتەکەی سااەر دەماای کااوڕەکە دەرکەوت سااری ساارییە و بااۆنی 

 ئەلرحولیشی لێد .
پیاااوە  اااات کەشاااخەکەش لە شاااوێنی خااۆی دەساااتی باااۆ دەماااانچە 
بچراااااۆالنەکەی بەر  ایشااااای کەمەری بااااارد و ڕاساااااتەوخۆ ڕووی 

 کە کرد.لوولەکەی لە  نێوچوانی کوڕە
کااوڕە مڵێااورەکە هەسااتی بە شاالەیەکی گەرم کاارد بە نێااو ال ااانی 

 داهاتە خوارا تێگەیشت میزی بەخۆدا کرد.
"باش گاو  بگارەا" پیااوە  اات کەشاخەکە بە سارتەیەکەوە پێیگاوتا  -

"بەب  دەنگی لەو کڵێساایە دەچیاتە دەرا دەبا  بە غااردانیش باڕۆی. 
 ناب  بوەستی. ئایا  سەکەم ڕوونە؟"
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بە ەد ئەوەی دەسااتی کااابرای لەساەر دەم بااووا سااەری کاوڕەکەش 
 ڕەزامەندی بۆ لە اند.

"خۆ ئەگەر بانگی پۆلیسیش برەی...." پیاوە  ات کەشاخەکە لاوولەی  -
 دەمانچەی لە پشتەسەری کرد. "وای لەحاڵت! هەر دەتبینمەوە."

ئەوەی کاااوڕەکە لە هەنگااااوی داهااااتووی دەیزانااایا ئەوەباااوو بەبااا  
ەمێن ا هەر بڕوا و باڕوا تاا   اچەکاانی شال وەستان لەو  بڕوا و ن

 دەبن.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٦بەندی 
 

ساااینی وەی تارمایێااا  بە بێااادەنگی بەدوای نێچیااارەکەیەوە باااوو. 
سااۆفیش لەکاتێراادا هەسااتی پێرااردا کااار لەکاارا ترازابااوو. بەرلەوەی 
سۆفی ئاوڕ باداتەوەا ساینی لاوولەی دەماانچەکەی لە پشاتەوەا لە 

باساارە بەهێزەکەشاای لە پشااتەوە لەسااینگی  بڕبااڕەی پشااتی کاارد و
وەرێنا و بەتوندی بۆ جەستە زەبەالحەکەی خاۆی کێشاا. ساۆفی لە 
وا وڕماناادا هاااواری کاارد. لەو کاتیشاادا تیبیناا  و النگاادن ئاوڕیااان 
دایەوەا دەربڕیناای ساایمای دەموچاویااان حەپەسااان و سااامگرتووی 

 بوو.
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لەدەم دەرچوو.  "ئەوە چییە...؟" تیبین  بە کۆخەیەکەوە وشەکەی وا -
 "ئەی چیت لە ڕیمی کرد؟"

" تاکە خەمی تۆا" سینی بە هێواشی وای پێگاوتا "ئەوەیەا کە مان  -
لێااارە بە بەردەکلااایلەکەوە باااڕۆمە دەر ." ئەو ئەرکەی وەی ڕیمااای 

باااڕۆ نێاااو باااۆی وێناااا کردباااووا ئەرکێرااای  خااااوێن و ساااادە باااوو: 
 ملمننێش. کڵێساکەا بەردەکلیلەکە بێنە و وەرە دەر؛ نە کوشتن نە 

سااینی کە سااۆفی  تونااد گرتبااووا ئەو دەسااتەی سااینگی گرتبااوو 
دایبەزانااد بااۆ کەمەریا زیاااتر نەوی کاارد تااا بەرکاای چاااکەتەکەیا 
بەرکەکااااااااانی چاااااااااکەتەکەی گەڕا. سااااااااەرباری ئەو ئەلریااااااااولەی 
خواردبوویەیەوە بۆنوبەرامەی پرچە شلوخاوەکەی سۆفیشای کارد. 

ئاخر بەردەکلیلەکە لێرە وت. "لەکوێیە؟" بە سرتەیەکەوە بە سۆفی گ
 ؟لە نێو بەرکی چاکەتەکەی دابوو. ئەدی ئێستا لە کوێیە

"ئەوەتااااا لێاااارەیەا" النگاااادن بە دەنگێراااای پااااڕەوە کە لەنێااااو مەودای  -
 هۆڵەکەدا دەنگی دایەوەا وای پێگوت.

سینی ڕووی لە النگدن کردا کریرتساە ڕەشاەکەی لەدەساتدا باووا 
وەی ئەوەی کەسااێ  باایەو   هەر بااۆ پێشااەوە دەییێنااا و دەیبااردا

 ئاژەڵێری گێلۆکە دەستەمۆ برا.
 "دەی  داین ." سینی وا فەرمانی بەسەردا کرد. -
"واز لە سۆفی و تیبین  بێنەا با لە کڵێساکە بچنە دەر." النگدنیش وا  -

 وەنمی دایەوە. "تۆ و من ئەو پرسە چارەسەر دەکەین."
ا نیشاانەی سینی پاڵێری بە ساۆفییەوە نااو لەخاۆی دوورخساتەوە

 دەمانچەکەی لە النگدن گرت و بەرەو ڕووی بزووت.
"یەی هەنگاااوی دیاارە نەیەیااتە پااێشا" النگاادن وای پێگااوت. "نااایەیتە  -

 پێش تا ئەوان لێرە دەچنەدەر."
 "ئاخر خۆ تۆ لەو پێگەیەدا نی فەرمان دەربرەی." -
"وا نیاایە." النگاادن کریرتیسااەکەی بااۆ بااان سااەر بەرز کااردەوە. "لەوە  -

  ئەم شاااتە بە زەویااایەکە دابااادەم و شووشاااە سااارکەی دوودڵ نااای
 ناوەوەیشی بشر ."

هەرچەنااادە ساااینی گااااڵتەی بە گەفەکەی النگااادن هااااتا لە ناخیااادا 
برووساارەیەکی تااری لێیاادا. ئاااخر ئەمە چاااوەڕوانرراو نەبااوو. ئەو 
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نیشااانەی لە هەناایەی  النگاادن گاارت و بە دەنگێراای لێبڕاوانەشااەوە 
ەو  بەردەکلایلەکە بشارێنی. تاۆش هەر بانگی لێررد. "تۆ هەرگیز نات

 وەی من پەرۆشی بەدەستیێنانی جامەکەی."
"تااۆ هەڵەی. تااۆ لە ماان زیاااتر مەواڵاای. تااۆ سااەلماندووتەا خەڵراات  -

 لەپێناویدا کوشتووە."
 

چل پ  لە دووری ئەوانەوەا ڕیمی لەپەناا ساەکۆیەکی لێدانیشاتنەوە 
ساااتی لە نزیااا  ڕێگاااا چەمااااوەکەداا هەساااتی بە بەرزباااوونەوەی ئا

ئاگاااادارکردنەوە کااارد. ئااااخر ماااانۆرەکە بەپێااای نەخشاااەکە بەڕێاااوە 
نەچااوو. تەنااانەت لێرەشااەوەا دەیبیناای سااینی لە چارەسااەرکردنی 
دۆخەکەدا چەند دوودڵە. بەگوێرەی ڕێنمایی مامۆستاکەا ڕیمی لێای 

  ەدەغە کردبوو تە ە برا. 
"دەی ڕێگەیاااان بااادەا باااا ئەوان باااڕۆن." النگااادن دووباااارە وا داوای  -

لێراااردەوەا کریرتیسەکەشااای بەرز ڕاگرتباااوو و چاویشااای لە ساااەر 
 لوولەی دەمانچەی دەستی سینی بوو.

چاوەکااااانی  ەشااااەکە  هەر تااااووڕەیی و  بێئومێاااادییان لێاااادەباریا 
ڕیماایش بەهااۆی ئەو ترسااە گاارژ بااووا نەبااادا سااینی لەو کاااتەی 

ناب  کریرتیسەکە کریرتیسەکەی النگدن بە دەستەوەیەا تە ەی لێبرا. 
 !ەربێتەوەب

ئااااااااخر کریرتیساااااااەکە بلیتااااااای ڕیمااااااای باااااااوو بەرەو ئاااااااازادی و 
دەوڵەمەناااادبوون. ساااااڵێ  و  سااااوورا ئەو  پێشااااخزمەتێری تەمەن 
پەنڵاااوپێنج ساااڵەا لە  کۆشااری شاااتو ڤیلیاا  دەژیاااا ئارەزووەکااانی 
)سێر الی تیبین (ی بەج  دەگەیەن  کە هی بەرگەگرتن نییە. ئینڵا 

ەستیاردا نزی  بووەوە. هاوکااری ئەو لە پێگەیەکی زۆر دژوار و ه
ئەو مێیوونووسااە ناااودارەی جااامەکە -ڕیماای بااۆ سااێر الی تیبیناا  

وای لێراارد هەمااوو خەونێراای ژیااانی بااۆ بەدیبێناا .   -لەسااەر زەوی
لەوکاتەوە هەموو سااتێری لەنێاو کۆشاری شااتو ڤیلیێتادا ساەرکێش 

 بوو بۆ چرکاساتێری وەی ئێستا.
می وای بەخۆی دەگاوتەوە. لەبان ا ڕیئایا چەند لە شتەکەوە نزیر 

هەناااوانەکەی كڵێساااای پەرساااتگاکە لەدەساااتی ڕۆبەرت النگااادنەوە 
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ڕامابوو. خۆ ئەگەر النگدن شاتەکە بەرباداتەوەا ئەوا هەماوو شاتێ  
 لەدەست دەردەچ .

؟ ئەمەش شتێ  بووا تۆبڵێی ڕووخساری خۆمیان بۆ ئاشررا برەم
کەکەی بااوو مامۆسااتاکە بەتەوای لێاای  ەدەغە کردبااوو. ڕیماایش تااا

 ناسنامەی مامۆستاکەی دەزانی.
"ئەر  تۆ دڵنیای کە سینی ئەم کارەی پێدەکر ؟" ڕیمای هەر نیاو  -

ساااەمات پاااێش ئێساااتا  وای لە مامۆساااتاکە پرسااایا ئەمەش دوای 
فەرمااانرێرردنی هاااتا تااا بەردەکلاایلەکە باادز . "خااۆم توانااای ئەوەم 

 هەیە."
چااااوار بااااوو. "سااااەبارەت بە  261 سااااەی مامۆسااااتاکە گردەبااااڕانە

ئەنادامەکەی دەساتەی مریادایەتیەوەا ساینی خزمەتای کااردین. ئەو 
بەردەکلیلەکەیان لێدەستێن . تۆ هەر دەب  بە نەناساراوی بمێنایەوە. 
خااۆ ئەگەر ئەوان تااۆ ببیااننا ئەوا پێویسااتە لەناویااان بەری و ئیاادی 
 بایی ئەوەندەش کوشتن هەبووە و بەسیەتی. خۆت ئاشررا مەکە."

بەهااۆی ا ڕیماای وا لەگاای هاازران ڕاچااوو. ڕووخسااارەکەم دەگااۆڕ 
. ئەوەی تۆ پێمی ڕەوا دەبینای. مان ساەرتاپا دەبامە پیااوێری دیارە
بەشااااتەرگەری دەتااااوانی تەنااااانەت پەنڵەمااااۆریش بگااااۆڕ ا ئاااااخر 
مامۆستاکە وای پێگوتبوو. زۆر نابا ئەو ئازاد دەبا ا پیااوێكی دیارە 

لەبەر  کە ناناسرێتەوەا کەسێری  جاوان و  اۆزا لە کەنااراودا خاۆی
تیشاااری ڕۆژدا هەڵااادەخا. "تێگەیشااات ." ڕیمااای وای بە مامۆساااتاکە 

 گوتەوە. "لەسایەدا هاوکاری سینی دەکەم".
"ڕیماایا هەر بااۆ زانیاااری خااۆتا" مامۆسااتاکە پێاای ڕاگەیانااد. "ئەو  -

گۆڕەی ئەوان بۆی چوونەتە کڵێساای پەرساتگاکەا هەونیایە. تاا ئەو 
ری هەڵە بەدوایااادا ڕادەیە جاااێگەی مەترسااای نیااایە. ئەوان لە شاااوێن

 دەگەڕێن."
 ڕیمی ئەوق ما. "تۆ بە گۆڕەکەش دەزانی لە کوێیە؟" -
"بێگومان. دواتر پێات دەڵاێ . باۆ ئەم سااتە دەبا  دەساتوبرد بارەی.  -

خۆ ئەگەر ئەوانی دیرە شوێنەکەیان بۆ دەربرەو ا پێش ئەوەی تاۆ 
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دەستت بە کریرتیسەکە ڕابگاا لەو  دەربچانا ئەوا باۆ هەتاا هەتاایە 
 ەمان لەدەست دەردەچ ."جامەک

ڕیماای هاایچ دڵااای بااۆ جاااامە نەفاارەتییەکە لااا  نەدەداا بەدەر لەوەی 
مامۆستاکە  ایل نەبوو بەر لە دۆزینەوەی جامەکەا پارەکەی بدات . 
ڕیمااای هەر کاتێااا  بیاااری لە کااااتەکە دەکاااردوەا زۆری دیااارە ناباااا 
دەستی بە پارەکە ڕادەگاا سەری دەسووڕا. ساێیەکی بیسات ملیاۆن 

اخر پاااارەکە ئەوەنااادە زۆرەا تاااا هەتاااایە دەتاااوان  خاااۆی یاااۆرۆ. ئااا
هێناااایە  262بشاااارێتەوە. ڕیمااای بە خەیااااڵ کەنااااراوی )کاااۆو دەزوار(

بەرچاوا پێشتر نەخشەی بۆ کێشابوو لەو  بییا لەو  خۆی بداتە 
 بەر ڕۆژ و کەسانێریش بەپارە خزمەتی برەن.

هەناااووکەش لە نێاااو کڵێساااای پەرساااتگاکەدا و بەم گەفەی النگااادنا 
ریاارە پاشااەڕۆژی ڕیماای برەوێااتە مەترساای. ئیاادی بەرگەی ئەو خە

خەیاڵەی نەگرتا کە کەمێری دیرە هەماوو شات لەدەسات دەربچا ا 
باۆیە ڕیمای بڕیااری خاۆی داا کاارێری باوێرانە براا. ئەو دەماانچەی 

ی میدوساا باووا  Jشاراوەی پ  باووا کاالیبەرێری بچاووکی شاێوە 
 رب ا کوشندەیە.بەنم ئەگەر لە نزیرییەکی گونڵاودا بەکا

ئیدی ڕیمی لە سێبەرەکە هاتەدەرا بەرەو  ژوورە خڕەکە هەنگااوی 
هاوێشت و ڕاساتەوخۆش بە دەماانچەکە ساێرەی لەساەری تیبینا  

 گرت. "هەی پیرەمێردا دەمێرە چاوڕێی ساتێری وا دەکەم."
 

کاتی النگدن ڕیمی بەو جۆرە دیا خەریربوو دڵی لە لێادان بارەو . 
دەمانچە مێدوساکەی خاۆی ناساییەوەا ئااخر  ! تیبین ئەو چی دەکا

 هەر بۆ ئاسایشرارێزی خۆی لە چەکمەجەی لیمۆزینەکەی دانابوو.
"ڕیماااای؟" النگاااادن لە هێدمەگرتناااادا زمااااانی تێاااا  ئااااان. "ئەوە چاااای  -

 ڕوودەدا؟"
 سۆفی و النگدنیش بەهەمان شێوەی تیبین  پەشۆکان.

رووی ڕیمی لە تیبین  وەرساووڕایەوە و لاوولەی دەماانچەی لەساە
 الی چەپی پشتیا ڕێ  لە ئاستی دڵیدا ڕاگرت.
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تیبین  هەستی کرد ماسولرەکانی لە ترسوبیمدا وێریاتنەوە. "ڕیمی. 
 من اااا"

"ماان شااتەکە زۆر ئاسااان دەکەما" ڕیماای  سااەکەی پێبااڕی و لەسااەر  -
شاااانی تیبیااانگەوە چاویشااای لە النگااادن کااارد. "دەی بەردەکلااایلەکە 

 دادەنێی یان  پلی لێبنێ ."
ببااااا  واباااااوو. "ئااااااخر  263ن لەو سااااااتدا وەی ئەوەی گاااااۆدالنگاااااد -

بەردەکلیلەکە بۆ تۆ هیچ نییە." وا زمانی تێ  ئان. "ئاخر خۆ ناتوانی 
 بیرەیتەوە."

"شێتوشاااااااوری لەخۆبااااااااییا" ڕیمااااااای بە گااااااااڵتەپێرردنەوە. "ئەر   -
سااەرنڵتان نەداا هەمااوو شااەوەکەی گااوێ  لێگرتبااوون گفتوگۆتااان 

وەی گاااوێ  لێباااووا داومەتە لەساااەر شااای رەکە دەکااارد؟ هەماااوو ئە
ئەوانی دیرە. ئەوانی دیرە لە ئێوە باشاتری لێادەزانن. ئێاوە تەناانەت 
نەهاااتوونەتە شااوێنی ڕاساات و دروسااتیش. ئەو گااۆڕەی بەدوایاادا 

 دەگەڕێن هەر لێرە نییەا بەڵرو لە شوێنێری دیرەیە!"
 ؟ئەوە چی دەڵ تیبین  هەستی بە تۆ ان کرد. 

  
النگاادن وای لێررساای. "بااۆ ئەوەی لە  "تااۆ چیاات لە جااامەکە دەو ؟" -

 کۆتایی هاتنی ڕۆژەکە لەناوی بەریت؟"
ڕیمااای باااانگی   ەشاااەکەی کااارد. "ساااینیا دەی بەردە کلااایلەکە لە  

 مستەر النگدن وەربگرە."
کاااتێریش  ەشااەکە لێاای چااووە پااێشا النگاادن هەنگاوێاا  کشااایەوە. 
کریرتیساااەکەی بەرز ڕاگااارتا واش دەبینااادراا خاااۆی بەتەواوی باااۆ 

 وە ئامادەکردووەا شتەکە فڕێبداتە سەر زەوی.ئە
"من پاێ  باشاە شاتەکە بشاك ا" النگادن وای بە کاابرا گاوت. "لەوەی  -

 برەوێتە دەستێری هەڵەوە."
تیبیناا  زەناادە ی چااوو. ئاااخر بیناای ئەوەی لەژیانیاادا کاااری بااۆکردا 
خەریااارە لەبەر چااااوی خاااۆم دەڕوا. هەماااوو خەونەکاااانی بە فیاااڕۆ 

 دەڕوا.
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ر!" تیبیناااااا  وا هاااااااواری کاااااارد. "وا نەکەی! ئەمە "ڕۆبەرتا نەخێاااااا -
جااامەکەیە بەدەسااتتەوە! هەرگیااز ڕیماای تە ە ناکااا. ئااێمە دە ساااڵە 

 یەکدی دەناسین اااا"
لەوکاتدا ڕیمی بە دەمانچەی مێدوسا گاوولەیەکی بەر بنمایچەکە ناا. 
هەرچەندە دەمانچەکە بچرۆننە بووا بەنم زرمەیەکی گەورەی لێوە 

 و هەنوانە بەردینەکەوە دایەوە.هاتا سەداکەی لەنێ
 هەمووان لەجێی خۆیان سڕ بوون.

"خۆ من یاری نااکەما" ڕیمای وای پێگاوتنەوە. "گاوللەی دووەم ڕێا   -
 لە پشتی سەری دەدەم. دەی بەردەکلیلەکە بدەرە سینی."

 
النگااادن بە دوودڵااای کریرتیساااەکەی دایااا . سینسااایش هەنگاوێااا  

کانیشاااااای بە لێیچااااااوە پااااااێش و لێاااااای وەرگاااااارتا چاااااااوە سوورە
لەخۆڕازیبوونێری تۆڵەکردنەوە دەگەشاانەوە. کریرتیساەکەی خساتە 
نێاااو بەرکااای مەبااااکەیا ئینڵاااا کشاااایەوەا هێشاااتاش ساااێرەی هەر 

 لەپشتی النگدن گرتبوو.
 

تێبینگیش کات  ڕیمای خزمەتراارەکە باۆ دواوە کشاایەوە و تیبینگای 
بەدوای خۆیدا ڕاکێشاا هەستی بە تونادی چەنگااڵی ڕیمای کارد لێای 
 گیرکردبوو. هێشتاش لوولەی دەمانچەکەی هەر لەسەر ملی بوو.

 "دەی لێیگەڕ  با بڕوا." النگدن وا داوای لە ڕیمی کرد. -
"ئێمە مستەر تیبین  بۆ گەشتێك لەگەڵ خۆمان دەبەینا" ڕیمی وای  -

وەنم دایەوە و بۆ دواوەش گەڕانەوە. "خۆ ئەگەر باانگی پۆلیسایش 
هەوڵێراای دەسااتوەردان باادەنا  باارەنا ئەوا ئەو دەماار . ئەگەر هەر

 ئەو دەمر . ئایا ئەمە ڕوونە؟"
" دەی من لەجیاتی ئەو ببەا" النگدن وا داوای لێررد و دەنگیشی پاڕ  -

 لەهەستوسۆز بوو. "لێگەڕ  با )الی( بڕوا."
ڕیماای پێرەناای. "پێمااوانییە واباا . ئەو و ماان مێیوویێراای جوانمااان  -

ریەوە مااااااااوە بەیەکەوە هەیە. وێاااااااڕای ئەوەش هێشاااااااتا ئەو بە بە
 سوودبەخش ب ."
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سینسیش کشاوە دواوە و سۆفی و النگدنیشی هەر لەژێر سێرەی 
دەمااانچە بااوونا ڕیماای تیبینگاای تااا دەرگااا بەدوای خۆیاادا ڕاکێشااا و 

 داردەستەکانیش هەر تە ەتە یان دەهات.
سۆفی بە دەنگێری پاتەوە و بە ڕیمای گاوتا "ئەر  تاۆ باۆ کا  کاار 

 دەکەی؟"
ی زۆر لەخاااااۆکردوانەی پەڕانااااادە ساااااەر پرسااااایارەکە خەنااااادەیەک

ڕووخسااااری ڕیمااای. "خااااتوو ساااۆفیا گەر بیزانااایا ساااەرت ساااوڕ 
 دەمێن . 

 ٨٧بەندی 
 

ئاگردانەکەی  ژووری نیگارکێشانی تیبین  لە کۆشاری شااتو ڤیلیا  
ساااارد باااووا بەنم هێشاااا کاااۆلل  هەر لەبەری دانیشاااتبووا ساااەری 

 ەوە.بەسەر فاکسەکانی ئینتەرپولدا گرتبووا دەیخوێندن
 هیچی چاوەڕوانرراوی وای تێدا نەبوو.

ئەناادر  ڤێرناا ا بەگااوێرەی تۆماااری فەرماایا نمااوونەی هاااونتیێری 
بااااش باااوو. هااایچ تۆماااارێری پۆلیسااای نەباااوو. تەناااانەت ساااەرپێچی 
هاتوچۆشااای لەساااەر تۆماااار نەباااوو. ئەو لە  وتابخاااانەیەکی باشااای 
نی الیسی و دواتر لە ساۆربۆن خوێنادبوویا بە پالەی نایااب خوێناد

دارایااای نێاااونەتەوەیی تەواو کردباااوو. لە ڕاپۆرتەکاااانی ئینتەرپولااادا 
هاااااااتبووا ڤێرناااااا  جاربەجااااااار ناااااااوی دەکەوتە سااااااەر ڕووپەڕی 
ڕۆژنامەکااانا بەنم هەمووشاایان هەر لەژێاار ڕۆشاانایی ئەرێیااانەدا 
باااوو. دیااااربوو پیااااوەکە بەشاااداریێكی کاااارای لەبەرەو پێشااابردنی 

یااااورخ بااااۆ کەلااااوپەلی سیسااااتمی گرەنتاااای و متمااااانە بااااۆ بااااانری ز
ڕاساراردەیی کردبااوو. چااۆنیەتی خەرجاای کریاادیت کارتەکەی)کااارتە 
باااانرییەکەی( ئامااااژی دەدا کە خولیاااای کتێبااای هاااونەریا شاااەرابی 

بەوەی لە   -بەزۆریش هی برامس–بەهاگرانا سیدی کنسی  بوو 
ڕێاااای دەزگااااا سااااتریۆ نااااوێرەی چێاااایی لێاااادەبینیا هەر لەبەرئەوە 

 ش ئێستا کڕی بوو.دەزگاکەی چەند ساڵێ  پێ
 ا کۆلل  بە ئاها هەڵرێشانەوە.هیچ
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تاکە تێبینی سووری ئەمشەوی ڕاپۆرتەکاانی ئینتەرپاو ا ساەبارەت 
بەو پەنڵەمۆرە بوونا کە دیاربوو هی خزمەترارەکەی تیبین  بوو. 
بەرپرساای تیماای پۆلیساای دادوەریا لەسااەر کورسااییە کەشااخەکەی 

 دەخوێندەوە.نێو ژوورەکەداا بە ئاسوودەیی ڕاپۆرتەکەی 
 کۆلل  سەرێری هەڵبڕی و پرسی. "شتێ  هەیە؟"

پشااارنەرەکەش شاااانی باااۆ هەڵتەکاناااد. "پەنڵەمۆرەکاااان هااای ڕیمااای 
لوگولیدکە. ئەو داواکاراوی تااوانگەلێری کاۆنە. بەنم هیچیاان جادیی 
نااااین. پێاااادەچی ئەو لە زانرااااۆ لەسااااەر ئەوە دەرکراباااا ا کە هێڵاااای 

اوە... پاشان چەناد دزیێرای تەلەفۆنی بەکار هێناوە و پارەکەشی نەد
حیاازانەی کااردوون. باا  مااۆڵەت چااۆتە شااوێنێ  و شااتی بااردووە. 
جارێریشااااایان خاااااۆی لە پاااااارەدانی نەخۆشاااااخانە دزیاااااوەتەوە کە 
نەشاااتەرگەریێری لەپاااڕی  وڕگیاااان باااۆ کردباااوو." ئینڵاااا ساااەرێری 

 هەڵبڕی و پێرەنیا "حەساسییەی بە بستەی سودانی هەیە."
ۆرتێری پۆلیسااای بیااارکەوتەوە کە کاااۆللێش ساااەری باااۆ لە اناااد. ڕاپااا

لێرۆڵینەوەیان لە چێشتخانەیەی کردباووا دەرکەوت خاواردنێری پاڕ 
بیبەری تیی بە ڕۆنی بساتەی ساودانی تێادابوو. شاتێری بێاوەیا لا  
یەکێ  تامی کردبووا یەکسەر دوای کەمێ  لەسەر مێزەکە سندانی 

 گەیشتبوو .
خاااۆی لە دەسااات  "لەوانەیە لەبەر ئەوە لێگوالدیااا  لێااارە ژیااااب ا تاااا -

گرتنی ئەو تاوانەی باای کارانا براارێزی." پشارنەکەرەکە  دیااربوو  
 میزاجی هەبوو. "شەوێری بەبەخت بۆ ئەو."

کاااۆللێیش ئااااخێری هەڵرێشاااا. "زۆر باشاااەا واباشاااترە هەماااوو ئەو  -
 زانیارییانە بۆ کاپتن فاش  بنێری."

 پشرنەرەکە خەریربوو هەڵسی و لەو  بڕواا لەو دەمەدا پۆلیساێری
دیرەی تیمەکە لێاوەژوورەکە کەوت. "مانزم! شاتێرمان لە تەویالەکە 

 دۆزیوەتەوە."
لە ڕووخساااااااری پەشااااااۆکاوەی پۆلیسااااااەکەا کااااااۆلل  هەر ئەوەی 

 لێچاوەڕ  دەکرد بڵ : "تەرمێ ؟"
نەخێااااااار گەورەم.. شاااااااتێری زیااااااااتر...." کاااااااابرا دوودڵ باااااااوو. "  -

 چاوەڕواننەکراو."
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کە باااۆ الی تەویااالەکە بە چااااو هەڵگلاااۆفتنا کاااۆلل  بەدوای پۆلیساااە
کەوت. کااااتێریش گەیشاااتنە ئەو هەناااوانە ئەشااارەوتاویە تەمااااوییەا 
پۆلیسااااااەکە ئاماااااااژەی بەناااااااوجەرگەی ژوورەکە کااااااردا لەوێاااااادا 
 اڵدرمەیەکی دارین بە ڕاگرێری دارینا پاڵرشتی لە کادینێ  دەکاردا 

 هەڵواسرابوو. 
 "ئەو  اڵدرمەیە  لێرە نەبوو." کۆلل  وای بە پۆلیسەکە گوت. -
"نەخێرا گەورەم. من بەوێ  هەڵرەسارد. ئێمە لێارە لە نزیا  ڕۆلاێس  -

ڕۆیاازەکە لە پەنڵەمااۆر دەگەڕایاانا ئیاادی  اڵاادرمەکەم بیناای لەسااەر 
زەویەکە کەوتباااوو. خەریرباااوو هااایچ باااایەخی پێااانەدەما لااا  بینااای  
شەپڕێو و  وڕاوی بووە.  اڵادرمەکە بە بەردەوامای بەکارهێنادراوە. 

کااادینەکە. بااۆیە پێمباااش بااوو بچاا  و  اڵاادرمەکەش دەگاااتە بەرزی 
 سەیرێری برەم."

نیگای چاوەکانی کاۆلل  پەڕیە ساەر  اڵادرمەکەا کە بە شاا ووڵی بە 
؟ یەکێ  بەردەوام هاموشاۆی ئەوێای کاردووەکادینەکە هەڵنرابوو. 

لێااارە لەخاااوارەوەا وا دیاااارە ئەو  چۆڵوهاااۆڵ بااا . دەبااا  ئەوەش 
 بگوتر  لێرەوە ئەو  بەرچاو نییە.

ئەفسااەرەکانی تیماای پۆلیساای دادوەری لەسااەر بەرزایاای  یەکێاا  لە
 اڵدرمەکە بەدیار کەوت و سەیری خوارەوەی دەکرد. "مانزما هەر 
دەب  بێیت و بیبینی." ئیدی بە دەستەکانی کە دەسترێشی  تیادابووا 

 ئاماژەی بۆ کۆلل  کرد. 
کۆللێش بە ماندوویەوە سەری بۆ لە اندا خاۆی گەیانادە  اڵادرمەکە 

پێااوەگرت و پێاای نااایە سااەر پەیاایەی یەکەم.  اڵاادرمەکە و دەسااتی 
شااە ڵێری کااۆنینە بااووا تااا بەسااەرتر دەکەوت باااریرتر دەبااووەوە. 
کاتیااك گەیشااتە نزیاا  پەیاایەی هەرە سااەرەوەا خەریاا  بااوو پێاای 
لەسااەر پەیاایە باااریرەکە الباادا. تەویاالەکەی لە ژێاارەوەدا دەسااووڕا. 

ت . ئەو پۆلیساەی ئینڵا خۆی گرت و وریا باووەوەا لەدوایادا گەیشا
سەرەوە دەساتێری باۆ ڕاهێشاتا کاۆللێش دەساتی گارت و گەیشاتە 

 نێو کادینەکە.
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"شتەکە لەوێیەا" پۆلیسی تیمەکە وای پ  گوت و ئاماژەشای باۆ بان  -
کرد. "تەنیا یەی ج  پەنڵەمۆری  264هەنوانێری زۆر خاوێنوبیوون

 هەیەا زۆر نابا ئەویشمان بۆ دەردەکەو ."
کاازەکەدا سااێرەی چاااوی لەسااەر شااتێ ا کااۆلل  لەژێاار ڕۆشااناییە 

ئەر  ئەو شاااتە نەفااارەتییە لەالی دیاااوی دیاااوارە دوورەکە گااارت. 
؟ لەو  لەپەنا دیوارەکەدا دەزگایەکی وردەکااری کۆمریاوتەری چییە

و دوو یەکەی لێوردبوونەوەا شاشەیەکی تەختی ڤیادیۆیی و بڵنگاۆا 
ڕیااازە هاااارددرای ا چەنااادین ئاااامێری دەنااا  هەباااوونا دیاااااربوو 

 ووشیان بە وایەرێری کارەبایی فلتەرکراو بەسترابوونەوە. هەم
تۆبڵێی چی وای لە کەسێ  کردب  ئەو هەموو شتانە بەم شێوەیە 

؟ کااااااۆلل  بەرەو  ئامێرەکااااااان باااااازووت. " ئەر  لە لێاااااارە دابناااااا 
 سیستمەکەت کۆڵییەوە؟

 "وێستگەیەکی گو  هەڵخستنە)سووسەکارییە(." -
 کۆللێش هەڵیدای . "چاودێری؟" -
کە سەری بۆ لە اناد. "چااودێریێكی زۆر پێشارەوتوو." ئینڵاا پۆلیسە -

ئامااااااااژەی باااااااۆ ڕێنماااااااایی پاااااااڕۆژەی ساااااااەرمێزەکە و ئاااااااامێرە 
ئەلەکترۆنییەکااان و وایەرەکااان کاارد "یەکێااك ڕاشااراوانە زاینیااویێتی 
چااااای دەکاااااا. زۆر لەو ئاااااامێرانە وەی هااااای ئاااااێمەا ئاااااامێری زۆر 

ارەباااییا پێشاارەوتوون. مااایری زۆر بچرااۆلەا پاااتری بااارگەکردنی ک
 ڕامی توانابەرز. تەنانەت هەند  شتی نانۆ درایهەریشی تێدایە."

 کۆلل  کەتبووە بن باندۆری ئامێرەکان.
"ئەمە سیستمێری تەواوە." پۆلیسەکە وای گوت و شتێری ڕادەساتی  -

کۆللی کردا کە هەر بە ەد ژمێریارێری دەستی دەبوو. لەو ئاامێرەدا 
پاارچە کااانزایەکی هێناادەی وایەرێرای یەی پاا  درێایی لێاادەبووەوەا 

یەی پااوولی پێااوە بەسااترابووەوە. "ئەم باانەکەیە توانااایەکی  بااانی 
هارددیسااری دەنگیاای بااۆ تۆمااارکردن هەیە و پاااتریێكی بارگاویشاای 
پێوە بەندە. چیری ئەوسەری وایەرەکەش تێرەڵەیەکی ماایررۆفۆن و 

 پیلی بارگاویرردنە."

                                                           
264

 خاوێنوبژوون: پاکوتەمیز.  
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ەی ماایررۆفۆننا لەم کۆلل  دەیزانی ئەو شاتانە چاین. ئەو چیرەشاان -
ساننەی دوایدا داهێندراوی مەزن بوون. ئێساتاش ئەو هارددیسارە 
دەکااار  بەو چیااارە ماااایررۆفۆنەکە ببەساااترێتەوە و لەهەر جێااایەی 
دابناادر  و بااۆیەش براار . تااا ئەو ڕادەیەش ئەو خااانە پاتریااانە بە 
شااێوەیەی دابناادرێنا کە بااۆ چەنااد کاتیمێرێاا  ڕۆژیااان لێبااداا ئەوا 

 گاوی دەبنەوەا دەکر   ب  سنوور دەن  تۆمار برا.خۆیان بار
"ئەی سەبارەت بە ڕێگەی وەرگرتنای زانیارییەکاان؟" کاۆلل  وای لە  -

 پۆلیسە پشرنەرکە پرسی.
پۆلیسااااەکە ئاماااااژەی بە وایەرێاااا  کااااردا لەپشااااتی کااااۆمریتەرەکە 
دەردەچااااووا لەو  لە دیااااوارەکەا لە ڕێاااای کااااونێرەوە دەگەیشااااتە 

ە ڕادیاۆی سااادە. ئەنتێنێراای بچااووکیش ساەربانی تەویاالەکە. "شااەپۆل
 لەسەر بان."

کااۆلل  دەیزاناای ئەو جااۆرە سیسااتمە بە گشااتی لە نووسااینەگەکان 
دادەندراا دەنگی تێدا کارا دەکر  و لە نێو هارددیسردا هەڵدەگیر ا 
ئیدی گفتوگۆی ڕۆژانەی ل  تۆمار دەکر ا بە شەویش ئەو دەنگانە 

 ا باااۆ ئەوەی باااۆ بە پەساااتێندراوی باااۆ بااانرەکەی خاااۆی دەینێااار
 بەیانییەکەی سەرلەنو  بۆ تۆمارکردنەکە ساز و ئامادە ب .

کاااۆلل  چااااوی لە بارساااتەی ئەو نەوارە دەنگییاااانەی لەساااەر یەی 
داندرابونا کردا هەمووشیان  شریتێریان لەساەر دراباووا ژماارە و 

هەر دەبااا  یەکێاا  زۆریاااان پااا  ساااەر اڵ بەرواری لەسااەر باااوو. 
پۆلیسااەکە دایەوە. "ئایااا هاایچ بیرۆکەیاات .  ئینڵااا ئاااوڕی لە بااووب 

 هەیەا ک  مەبەستی ئەو چاودێرییە بووە؟"
"زۆر چااااااکە ا مااااانزم." پۆلیساااااەکەش وا وەنمااااای دایەوەا بەرەو   -

یەکی بەشااااێ  لەبەرنااااامەکەی کۆمریااااوتەرەکە ڕۆیشاااات و  پااااارچە
 ئەمە سەیرترین شتە..." هەڵررد.
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 ٨٨بەندی 
 

و دەروازەی وێسااتگەی میتاارۆی کاتێاا  النگاادن لەگەڵ سااۆفیدا بەنێاا
ژێزەمیناادا دەچااوونە خااوار و دواتاار بەنێااو الڕێیەکاناادا ڕۆیشااتن کە 
وەی تاااوونی باباااا واباااوونا تاااا  ەتاااارە ژێااارزەمینییەکەی خۆیاااان 

کارد. ئااخر هەساتی  265ببینەوەا هەستی بە شاەکەتی و شاەنگلێبڕان
 خۆبەخەتابارزانین بەسەریدا زاڵ بوو.

ئێسااتاش ئەو لەباان مەترساایێری ماان )الی تیبیاانگ ( تااووش کااردا 
 .کوشندە دایە

دەستتێوەردانی ڕیمای لەو  ماایەی هێادمەگرتن باوو بۆیاانا لەگەڵ 
ئەوەشاادا  لێاای حاااڵی بااوون. ئەوەی بەدوای جااامە پیاارۆزە بااووەا 
دزەی بە ڕیمااای کاااردوە تاااا بتاااوان  خاااۆی بگەیەنێاااتە کااان تیبینااا . 

بە  .ئەواناایش بە هەمااان مەبەسااتی ماان خۆیااان گەیاناادۆتە تیبیناا 
درێیایی مێایووا هەمیشاە هەروا باووەا ئەوانەی زانیارییاان لەساەر 
جااااااااامەکە هەبااااااااووەا وەی یەی جێسااااااااەرنج و مڵێاااااااازی دز و 
لێرۆڵەرەوەکاااان باااوون. ئەو ڕاساااتیەشا کە دەماااێرە تیبنیااا  باااۆتە 
ئامااانج لەالیەن ئەوانەوەا هەنااد  باساای خۆبەتاوانبااازانینی لەسااەر 

هەساتەکەی ال نەکەوتباوو. ملی النگدن سووی کرد. بەنم هێشتاش 
 .هەر دەب  )الی( ببینینەوە و یارمەتی بدەین. هەر ئێستاش

النگاااادن بە دوای سااااۆفی بەرەو الی ڕاسااااتی وێسااااتگەکە و هااااێڵە 
بااازنەییەکە ڕۆیشااتا لەوێااوە سااۆفی بەپااێچەوانەی هۆشاادارییەکەی 
ڕیمی غاریدایە الی تەلەفۆنا تا زەن  بۆ پۆلیس لێبدا. النگادنیش بە 

 نزیریەوە وەستابووا هەستی بە پەشیمانی خۆی دەکرد.شێواوی لە
"باشاااترین ڕێگاااا باااۆ یارمەتیااادانی )الی(ا" لەگەڵ لێااادانی ژمارەکاااانا  -

 سەکەی دووبارە کردەوەا "دەساتبەج  ئاگاادارکردنەوەی پۆلیسای 
 لەندەنە. با متمانەت پێ  هەب ."

لە سااەرەتاوە النگاادن لەسااەر ئەمە لەگەڵ سااۆفی کااۆی نەبااووا لاا  
ەخشااەکەیان تاااوتو  کااردا ئەو لااۆژیرەی سااۆفی لەسااەری کااات  ن

ڕۆیشااااتا بااااڕوای بە النگاااادنیش هێنااااا. تیبیناااا  لە حاااااڵی حااااازردا  
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ساااەالمەتە. خاااۆ ئەگەر ڕیمااای و ئەوانااای دیااارەش شاااوێنی گاااۆڕی 
سااوارچاکەکە باازاننا هێشااتا هەر پێویسااتیان بە تیبیاانگە تااا ئاماااژە 

النگاادن لێاای  مەتەڵاای تااۆپە ونبووەکەیااان بااۆ هەڵبێناا . بەنم ئەوەی
دەترسااااا ڕەوشااای دوای بەدەساااتیێنانی نەخشاااەی جاااامەکە باااوو. 

 .ئەوسا )الی( دەبێتە بارێری گران بەسەر شانیانەوە
خۆ ئەگەر النگدن هیچ دەرەتانی یارمەتیدانی تیبینگی هەبا ا یااخود 
ئەگەر جارێری دیرە بەردەکلیلەکە ببینێتەوەا گرنا  ئەوەیە ساەرەتا 

باۆ ر گۆڕی ساوارچاکەکە بادۆزێتەوە. شوێنی تۆپە ونبووەکەی سە
 . بەدبەختیش سەرەداوەکە بە دەست ڕیمیەوەیە

کااااری تەگەرەخساااتنە بەردەم ڕیمااای و دواخساااتنی لە گەیشاااتن بە 
 شوێنی گۆڕی سوارچاکەکەا بووە ئەرکی سۆفی.

دۆزینەوەی گۆڕە ڕاستودروستەکەی سوارچاکەکەش بووە ئەرکای 
 النگدن.

ەنادەن لێبادا و لە هەنتنای ڕیمای سۆفی دەبوایە زەن  بۆ پۆلیسای ل
ئاگاداریااان براااتەوەا ئەمەش وایااان لێاادەکا خۆیااان بشااارنەوەا یااان 
باشاااتریش وایە بگیااارێن. هەرچااای نەخشاااەی النگااادن باااوو کەمتااار  
ڕۆشاان بااووا ئەویااش بە میتاارۆ چااوونە زانرااۆی شاااهانە بااووا ئەو 

لێگەرانای شوێنەی بە زانیاری و داتابێسی ئەلرترۆنی سیخناخ بوو. 
لەو  دەردەسااات ا النگااادن بیساااتبووی. ەلرترۆنیاااانەی بێسااانوورئ

. لەوەش تێمااابوو وەنماای پرساایارگە  بە مێاایووی دینەکااان هەیە
ئااااااخۆ زانیاریەکاااااانی ئەو  ساااااەبارەت بەو "ساااااوارچاکەی پاپاااااا  

 ناشتوویەتی" چی دەڵێن.
ئەو هەڵستا و لەو  کەوتە  ەدەم لێدان. خواخوای بوو  ەتارەکە بە 

 زووی بگا.
 
 کۆتاییشدا سۆفی زەنگی تەلەفۆنی بۆ پۆلیسی لەندەن لێدا. لە 

"هۆبەی سنۆو هیلا" کارمەندی وەرگری تەلەفۆنەکە وا کەوتە  سە.  -
 "فەرمووا چۆن بتوان  تەلەفۆنەکەت وەربگرم؟"

"دەمەو  خەبەری ڕفاناااادنێ  باااادەم." سااااۆفی دەیزاناااایا دەباااا  لە  -
 کورتیدا ببیبڕێنێتەوە.
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 "ترایە ناوەکەت؟" -
ێری کاارد. "ئاااژان سااۆفی نیهااو لە دەسااتەی پۆلیساای سااۆفی ئیساات -

 دادوەری فەرەنسییەوە."
ئەم نیشانەهەڵدانەا کاریگەری خۆی هەباوو. "زۆر باشاە خاان ا هەر  -

 ئێستا. ڕێگام بدە ڕاستەوخۆ بتگەیەنمە لێرۆڵەرەوەی پەیوەندیدار."
کاتێ  تەلەفۆنەکە وا ڕۆییا لەو چاوەڕوانییەدا سۆفی مەراق ماا تۆ 

یس بااڕوا بەو وەساافانەی ئەو بااۆ ڕفێنەراناای تیبیناا  برااا.  بڵێاای پااۆل
. ئایا ناسنامەی تۆمەتباار لەوە ئاساانتر پیاوێ  لە  اتێری کەشخەدا

هەیە؟ خۆ ئەگەر ڕیمی جلەکاانی خۆیشای بگاۆڕ ا ئەوا  ەشاەیەکی 
. لەوەش زیاااااترا ئەوان ئەسااااتەمە نەناساااارێتەوەبەڵەکاااای یاااااوەرە. 

ێنی گواساتنەی گشاتی بڵاووڵێن. بارمتەیەکیان پێیەا ناتوانن بە ماشا
لەوەشااادا هەر تێمااااا ئااااخۆ چەناااد تڕومبێلااای لیماااۆزینی جااااگوار لە 

 لەندەندا هەبن.
دیاااربوو ئەو پەیوەناادیگرتنە و گەیاناادنی بە ئەفسااەری پەیوەندیاادارا 

لەگەڵ تەحویلادانی هاێڵەکە باۆ  ! دەی خێارا بەزۆری درێایە کێشاا. 
 نەکە کرد.یەکێری دیرەا سۆفی هەستی بە کرتەی تەلەفۆ

 
 پازدە چرکە تێرەڕین.

 لەکۆتاییدا  پیاوێ  هاتە سەر خەت. "ئاژان نیهو؟"
 بە حەپەساوییەوەا دەمودەست سۆفی لەرەی دەنگەکەی ناسییەوە.

"ئاژان نیهوا" بێزو فاش  وا لێیررسای. ئەر  باۆ خااتری جەهەنانەما  -
 لە کوێی."

لەنادەنی سۆفی نوتقی گیرا. دیاربوو کاپتن فاش  ئاگاداری پۆلیسی 
 کردبووەوەا هەر کات  سۆفی زەنگی بۆ لێدانا ئاگاداری برەنەوە.

"دەی گاااو  بگااارەا" فاشااا  بە فەرەنسااایێری بەڕێاااز کەوتەوە  ساااە.  -
"ئەمشااەو هەڵەیەکاای کوشااندەم کاارد. ڕۆبەرت النگاادن باا  خەتااایە. 
هەموو تۆمەتبارکردنێری ئەو هەڵگیرا. بەنم هێشتاشا هەردووکتان 

   بێیتە ئێرە."لە مەترسیدان. تۆ دەب
ساۆفی دەمای لا  بەش باوو. نەیادەزانی چاۆن وەنم باداتەوە. ئاااخر 

 فاش  ئەو پیاوە نەبوو داوای لێبووردن برا.
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"تاااۆ بە منااات نەگاااوتا" فاشااا  درێااایەی بە  ساااەکەی دا. "کە ژای  -
ساااانیێر بااااپیرەتە. بە نیاااازم هەماااوو ساااەرپێچیێری دوێنااا  شاااەوت 

ر البەرم. لەم بەهااااۆی باناااادۆری فشاااااری هەستوسااااۆزەوەا لەسااااە
ساتەشااااداا تااااۆ و النگاااادن پێویسااااتە خۆتااااان بگەیەناااانە نزیرتاااارین 

 وێستگەی پۆلیس."
؟ سااۆفی خااۆ دەشاازان ا لە لەناادەن ؟ باشااە فاشاا  چیاادیرە دەزاناا 

گااوێی لە دەنگێاا  بااوو وەی ئەوەی شااتێ  هەڵبرااۆڵ ا یااان دەنگاای 
ماشاااێن لە پشاااتەوەی دەهاااات. هەروەهاااا گاااوێی لە کرتەیەکااای نێاااو 

 "کاپتنا ئایا هەر لەسەر خەت ماوی؟"هێڵەکە بوو. 
ئەمڵارەیان دەنگی فاش  لێبڕاوانە بوو. "ئاژان نیهوا تۆ و من دەب  
هاوکاااری یەکاادی برەیاان. لێاارەدا هەردووکمااان زەرەرمەنااد دەبااین. 
ناااب  جااڵەوەکە لەدەساات دەرچاا . دوێناا  شااەو هەڵەیەکاای گەورەم 

ترا لە کااردا خااۆ ئەگەر ئەو شاشااییانە بباانە مااایەی  وربااانی زێاادە
ئەنڵاماااادا کوشااااتنی  مامۆسااااتایەکی ئەمریرااااایی و کۆدشاااارێنێری 
پۆلیسی دادوەریا ئەوا کارنامەم بەفیاڕۆ دەڕوا. لە هەوڵای ئەوەدام 

 لەم چەند سەماتەی دوایی بە سەالمەتی بتگەڕێنمەوە."
ئیاادی هەوایەکاای گەرم بە پاڵەپەسااتۆی ئەو  ەتااارەی چاوەڕییااان  

وە بااووا بەو  ەتااارە ڕابگااا. دەکااردا هااات. هەمااوو نیااازی سااۆفی ئە
پێادەچوو النگاادنیش هەمااان مەبەساتی هەباا . ئەو خااۆی کااۆکردەوە 

 بەرەو الی سۆفی هات.
"ئەو پیاوەی بەدوایدا دەگەڕێی ناوی ڕیمی لێگالودیرە." ساۆفی وای  -

بە فاشااا  گاااوت. "ئەو خزمەترااااری تیبیااانگە. ئەو تیبینگااای لە نێاااو  
 کڵێسای پەرستگاکەدا ڕفاند و اااا"

ن نیهو!" کاتێ   ەتارەکە گەیشتە نێو وێستگەکەا فاشا  لەساەر "ئاژا -
هااێڵەکە وا هاااواری دەکاارد.  "ئەمە شااتێ  نیاایە لە تەلەفۆناادا باساای 
لێااااوە برەیاااان. هەر ئێسااااتا تااااۆ و النگاااادن وەرنە ئێاااارەا لەپێناااااوی 

 سەالمەتی خۆتان! ئەمەش فەرمانێری ڕاستەوخۆیە!"
نگدناادا بە پڕتاااو سااۆفی دەسااری تەلەفااۆنەکەی دانااایەوە و لەگەڵ ال

 خۆیان بە ناو  ەتارەکە دادا.
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 ٨٩بەندی 
 

ئەو کااابینە پاااکوتەمیزەی فااڕۆکە هاااوکەرەکەی تیبیناا ا پڕبااوو لە 
گەردوتااۆزی ئاساان و بااۆنی گااازی پرۆپااایین. کاااپتن فاشاا  کەساای 
لەو  نەهێشاااااتبووا هەر خاااااۆی بە تەنیاااااا بەدیاااااار خاااااواردنەوە و 

ەوە دانیشااتبووا کە لەنێااو سااندوو ی سااندوو ە داریاانە گااوڵەڕەزەک
 گەنڵینەی تیبینگدا دۆزیبوویەوە.

پەنااڵەی بەسااەر جێیەڵرۆڵاادراوی گااوڵەڕەزەکەی سااەر سااندوو ەکە 
داهێناااااا ئەڵااااقەی سااااەری الدا. لەنێااااو سااااندوو ەکەدا لااااوولەکێری 
خەپلەداری بینایا هەماووی هەر پیات باوو. ئەو پێانج پیتاانەی کە لە 

سااااااۆفیا  SOFIAوشااااااەی سااااااەر لااااااولەکە ڕیااااااز کرابااااااوونا بە 
دەخوێندرایەوە. فاش  بۆ ماوەیەکی درێای لە وشاەکە ورد باووەوەا 
ئینڵااا لااوولەکەی دەرهێنااا و سااەیری هەمااوو ئینڵێراای کاارد. دواتاار 
سااەرەکانی لێررێشااانەوەا الیەکااانی لێاا  کااردنەوەا فاشاا  بیناای ناااو 

 لوولەکەکە بەتاڵ و حەتاڵە.
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ریانەکە و ئااوڕێری ئیدی فاش  شتەکەی گەڕاندەوە نێو سندوو ە دا
لە لەنگەرگااا تااایبەتیەکەی ژێاار خااۆی دایەوەا بە  ااووڵی بیااری لەو 
کورتە گفتوگۆ تەلەفۆنییەی لەگەڵ سۆفی و بەش  لەو زانیارییانەی 
لە کۆشااری شاااتو ڤێلیاا  بااۆی ناااردرا بااوونا کااردەوە. لەپااڕ زەنگاای 

 تەلەفۆنەکەی لە زڕەخەونەکەی بێداری کردەوە.
سای دادوەریایەوە باوو.  ساەکەرەکە داوای تەلەفۆنەکە لە تیمای پۆلی

لێبااووردنی لێراارد. ئاااخر سااەرۆکی بااانری زیااوریخ بااۆ کەلااوپەلی 
ڕاسراردەییا چەند جارێ  زەنگی بۆ لێدابوون. هەرچەندە پێیگاوترا 
باااااووا کااااااپتن فاشااااا  بە ئیشاااااوکار چاااااۆتە لەنااااادەنا لااااا  ئەو لە 
ە تەلەفاااۆنرردنەکەی نەکەوت. بەئێرەیااای پێباااردنەوەا فاشااا  داوای ل

 کارمەندی تەلەفۆنەکەکە کردا بە یارۆی بانرەکەی ببەستێتەوە.
لە  266"بەڕێاااز ڤێرنااا ا" فاشااا  هەر یەکساااەر و بااا  ئەوەی  ولماااات -

دەماای کااابرا بێااتە دەرا گااوتیا "داوای لێبووردناات لێاادەکەما پێشااتر 
زەنگ  بۆ لێنەدایتەوە. من سەر اڵی کاروبار بووم. هەر وەی بەڵێن  

م لە هیچ میدیایەکدا نەبردووە. کەواتە تاۆ دابووا ناوی بانرەکەی تۆ
 لەچی نیگەرانی؟"

دەنگاای ڤێرناا  شااێوا بااووا بە فاشااێی گااوتا چااۆن النگاادن و سااۆفی 
سااندوو ەکەیان لەنێااو گەنڵیاانەی بااانرەکەی دەرهێناااوە بردویااانە و 
هەنتوون. "کاتێریش گوێ  لەڕادیۆ بووا کە ئەوان تاوانبارنا" ڤێرن  

تااااڕومبێلەکەم وەسااااتاند و داوای وا لەسااااەر  سااااەکەی ڕۆیشااااتا "
ساااااااااااندوو ەکەم لێراااااااااااردنەوەا بەنم ئەوان پەالماریاااااااااااان دام و 

 تڕومبێلەکەشیان ل  دزی ."
"ئەر  تااۆ خەماای سااندوو ە داریاانەکەتە؟" فاشاا  وای پێگااوتەوە و  -

چاویشاااای لەسااااەر نەخشااااە هەڵرۆڵاااادراوە گااااوڵەڕەزەکەی سااااەر 
ایەکی سندوو ەکە بووا بە دەستێك ساەرەکەی هەڵادایەوە و تەماشا

لاااوولەکە سااارییەکەی کاااردەوە. "بەڕاساااتا پاااێ  نااااڵێیا چااای لەنااااو 
 سندوو ەکەدا هەیە؟"

"ناااواخنەکەی  گرناا  نیاایەا" ڤێرناا  وا وەنماای دایەوەا "ماان خەماای  -
ناووناوباانگی باانرەکەمە. هەگیااز دزیماان لێنەکااراوەا هەرگیاز. ئاااخر 
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ەا ئەمەا ئاخر ئەگەر شتەکە لەبری مەممیلەکەم نەگەڕێنمەوە باانرەک
 وێرانمان دەکا."

"خااااۆ تااااۆ گوتااااتا ئاااااژان نیهااااو و ڕۆبەرت النگاااادن پاسااااوۆرد و  -
 کلیلەکەیان پ  بووە. کەواتە بۆ دەڵێ  سندوو ەکەیان دزیوە؟"

"ئااااخر ئەوان ئەمشاااەو خەڵریاااان کوشاااتووە. لەنێاااو کوژراوەکانااادا  -
باپیری نیهوش بووە. هەردەب  کلیل و پاسوۆردەکەیان بە بەدکاری 

 دەسترەوتب ."
ڕێاااااز ڤێرناااااا ا پیاوەکاااااان  هەنااااااد  لە پاشاااااخانی بااااااانرەکە و "بە -

بەرژەوەنااادییەکانی تۆیاااان کۆڵیاااوەتەوە. ڕاشاااراوانە تاااۆ پیااااوێری 
کلتووربەرز و پاکی. من وای دەبین  پیااوێری شاەڕەفمەندیش بیات. 
هەروەهااا مناایش. بااۆیە پێاات دەڵااێ ا وەی فەرماناادەیەکی پۆلیساای 

نااااوڕوومەتی  دادوەریاااشا ساااۆزت پێااادەدەما ساااندوو ەکەا لەگەڵ
 بانرەکەا لەدەستێری پارێزراو دایە."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٠بەندی 
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لەو ا لە بەرزایاای نێااو کااادینەکەی کۆشااری شاااتو ڤیلیاا ا کااۆلل  بە 
حەپەساوییەوە سەیری  شاشەی کۆمریوتەرەکەی بەردەمی دەکرد. 

 "ئەم سیستەمە گوێی لە هەموو  شوێنەکان هەبووە."
"پێااادەچی ئەو زانیاریاااانە لە مااااوەی "بەڵااا ا"  ئااااژانەکەش گاااوتیا  -

 ساڵیردا کۆکرابنەوە."
 کۆلل   بەسەرسامی دیسان لیستەکەی خوێندەوە.

 کۆلبێر سۆستاکو: سەرۆکی ئەنڵوومەنی دەستووری.
 ژان شافێی: سەرپەرشتیاری مۆزەی )دە ژو دو دە پوم(.

 ئێدوارد دێسرۆچەری: ئەرشیفەوانی پلەبانی کتێبخانەی میتەران.
 ر: سەرپەرشتیاری مۆزەی لۆڤەر.ژای سانیێ

 ) ل  دەزگای هەواڵگری فەرەنسی(.DASمیشێل بریتۆن: سەرۆکی 
 

ئاژانەکە ئامااژەی باۆ ساەر شاشاەکە  کارد. "ژماارە چواریاان  زۆر 
 گرن  بووە."

ژای کۆللێش ڕاشراوانە سەری بۆ لە اند. دەمودەسات تێبینای کارد. 
ی لیسااتەکەی . دیسااان سااەیری بااا سااانیێر لەژێاار چاودێریاادا بااووە

ئاخر چۆن توانراوە چااودێری بەساەر ئەو هەماوو پیااوە کردەوە. 
 ؟ "ئەر  گوێت لە هیچ فایلێری دەنگیی گرت؟"گرنگانەوە برر 

"کەمێریان. لێرەدا یەکێری زۆر نوێیان هەیە." ئیدی ئااژانەکە کارتەی  -
لەسەر دوگمەیەکی کۆمریوتەرەکە کرد. ماایرەکە دەنگای لێاوە هاات: 

 ." ێ  لە هۆبەی کۆدشرێنەکەوە گەیشتکاپتنا ئاژان"
کۆلل  باڕوای بەوەی گاوێی لا  باوو نەکارد. "ئااخر ئەوە مان ! ئەوە 
دەنگاااای ماااانە!" خااااۆی بەبیاااار هاااااتەوە کە لە نووسااااینگەی سااااانیێر 
 دانیشتبووا بە بێتە  زەنگی بۆ فاش  لەنێاو گراناد گەلەری لێاداا  لە

 هاتنی سۆفی نیهو ئاگاداری کردەوە.
ۆ لە انااد. "دەبا  زۆر لەو لێرااۆڵینەوەی لە نێااو ئااژانەکەش سااەری با

 لۆڤەردا کردوومانەا لەالیەن  کەسێری پەرۆشەوە گوێی لێگیراب ."
"ئایااا کەسااێرت ناااردا بزاناا  ئاااخۆ ئااامێرە گااوێیەڵخەرەکە لەکوێاادا  -

 داندراوە؟"
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"پێویساات ناکااا. ماان دەزاناا  دەق لەکااو  داناادراوە." ئاااژانەکە چااووە  -
ۆنەکان کە تێبینیی و نەخشەیان لەسەر الی بارستایێ  لە کاغەزە ک

نووساااارابووا هەمووشاااایان لەسااااەر مێاااازەکە بااااوون.  الپەڕيەکاااای 
 لێیەڵگرت و دایە دەست کۆلل . "ئایا دەیناسیەوە؟"

کااۆلل  ئەوق مااا. ئەو وێنەیەکاای کااۆپیرراوی هێڵراااری دەزگااایەکی 
کااۆنی لەبەردەم دابااوو. نەیاادەتوانی خەتە ئیتااالییەکەی بخااوێنێتەوەا 

دەشیزانی سەیری چی دەکا. ئەویش نموونەیەکی وردەکااری بەنم 
 سوارچاکێری چاخی ناوەڕاست بوو.

 پەیرەری سوارچاکەکە لەسەر مێزی سانێیر بوو!
کااااۆلل  چاااااوی لە پەراوێاااازی کاااااغەزەکە کااااردا یەکێاااا  بە  ەڵەم 
ماااجیرێری سااوور شااتێری لەسااەر نووساایبوو. تێبینیاایەکە بە زمااانی 

ئەو بیاااارۆکەیە بااااووا چااااۆن فەرەنساااای بااااووا ئەویااااش کااااورتەی 
 دەزگایەکی گوێیەڵخەر بخزێندرێنتە نێو پەیرەری سوارچاکەکە.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩١بەندی 
 



550 

سااااینی لەسااااەر کورساااای سااااەکنی لیمااااۆزینە جاااااگوارەکەا کە لە 
پااارکەکەی کڵێسااای پەرسااتگاکە ڕاگیرابااووا دانیشاات. دەسااتەکانی 

یمای دەکارد لەبەر گرتنی بەردەکلیلەکە شاێدار باوونا چااوەڕوانی ڕ
تااا لە بەسااتنەوە و کەلەپچەکردناای تیبیناا  ببێااتەوەا ئاااخر کااابرای 

 خستبووە پشتی تڕومبێلەکەا جێی پێشووتری سینی.
لەکۆتاییداا ڕیمی لەپشتی سەیارەکە باازی دا  و ئااوڕێری لەو نااوە 
دایەوەا ئینڵااا هاااتەوە پشاات سااووکانەکە و سینسیشاای لەتەنیشاات 

 بوو.
 ی لێررسی."دڵنیا بووی؟" سینی وا -

ڕیمی پێرەنیا هەناد  خۆشای داوەشااند و دڵاۆپە بارانەکاانی لەخاۆ 
داتەکاناادنا ئینڵااا کەماا  ئەو دەال ەیەی نێااوان خااۆی کورساایەکەی 
پشتەوەا کە تیبینگی ل  بەستبوووە کردەوە. ئەو ئێستا  لەسایەدا و 
لەپشاااااتەوە هەناااااد  دیاااااار باااااوو. "وام بەساااااتۆتەوە خاااااۆی پااااا  

 ناجووڵێتەوە."
لە ئاخ و ئۆفی  تیبین  دەبووا ئیدی تێگەیشات ڕیمای  سینی گوێی

 هەمان پەت و شریتی دەم بەستنەوەی ئەوی بەکار هێناوە.
"دەماات داخە!" ڕیماای لەسااەر شااانیەوە وای بەسااەر تیبینگاادا نەڕاناادا  -

ئینڵااا دەسااتی لە دوگاامەی کااۆنترۆ  داو جااامی دەال ەکەی نێااوانی 
ە ڕەن . ڕیمی خۆیان و کورسی پشتەوەی داخستا ئیدی نەدەن  ن

سەیرێری سینسی کاردەوە و پێای گاوتا "دەمێرای درێایە گاو  لە 
 نووزە کەساسیانەکەی ئەو پیاوە دەگرم."

 
چەند خولەکێ  دواترا کاتێ  جاگوارەکە گەیشاتە ساەر شاە امەکەا 

. ئەویش بە مامۆستاکەزەنگی تەلەفۆنە دەستییەکەی سینی لێدرا. 
 جۆشێرەوە وەنمی دایەوە. "هەلۆ؟"

نیا" دەنگە ناساراوەکەی مامۆساتاکە بە فەڕەنسای پێای گاوتا "سی -
"خۆشااحاڵ  کە گااوێ  لە دەنگاات بااووەوە. ئەمەش واتااای ئەوەیە تااۆ 

 سەالمەتی."
سینی بەهەمان شێوە بە دەنگی مامۆساتاکە ئاساوودە باوو. ئااخر 
چەنااد سااەماتێرە گااوێی لێنەبااووە و خەریاا  بااوو چاالکیەکەشاای بە 
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ۆتاییاداا پێادەچ  هااتبێتەوە ساەر ڕێاگەی الڕێدا بڕوا. ئێستاشا لە ک
 خۆی. "من بەردەکلیلەکەم پێیە."

"ئەمە هەواڵێرااای نایاااابەا" مامۆساااتاکە وای پااا  گاااوت. "ئەی ڕیمیااات  -
 لەگەڵدایە؟"

سینی  پێی ساەیر باووا ئااخر مامۆساتا نااوی ڕیمای هێناا. "بەڵا ا  -
 ڕیمی ئازادی کردم."

ە "مااااااان پێمگاااااااوت وا براااااااا. مااااااان تەنیاااااااا لەوە بەداخااااااا ا تاااااااۆ ل -
 کەلەپچەکردنەکەدا ئەوەندە زۆرت پێچوو."

"ناخۆشاااای جەسااااتەیی هاااایچ واتااااایەی ناااااگەیەن . گرناااا  ئەوەیە  -
 بەردەکلیلەکەمان لەبەردەست دایە."

 "بەڵ . من دەمەو  هەر ئێستا بگاتە دەست . کات زۆر گرنگە." -
بەالی کەمییەوە سینی پەرۆش بوو ڕووبەڕوو مامۆستاکە ببینا .  -

 ەڕەفمەندم.""بەڵ  گەورەما بەمە ش
 "من حەز دەکەم ڕیمی بەردەکلیلەکەم بۆ بێن ." -

؟ سینی دڵی ڕەنڵا. ئاخر دوای ئەو هەماوو شاتەی ساینی ڕیمی
بااۆ مامۆسااتاکەی ئەنڵااامی داا  خااۆی لەو بااڕوایەدا بااووا بە خااۆی 

 267مامۆسااتاکە ڕیماای لەم پێشاانۆرەترپاداشااتەکەی ڕادەساات برااا. 
 ؟"دانا

تاکە وای پێگااوت. "دیااارە تااۆ "هەساات بە نامرادیاات دەکەما" مامۆساا -
لەمەبەستەکەم نەگەیشتی." مامۆستاکە دەنگی خاۆی نەوی کاردا تاا 
وەی چرپەی لێیات. "تۆ دەب  ئەوە بزانیا حەزم دەکرد ڕاستەوخۆ 
بەردەکلیلەکەم لەتۆ وەرگرتباا پیاوێری خاوایی نەوەی  تاوانبارێا ا 

م کرد و بەنم ڕیمی دەب  کارەکە برا. ئەو سەرپێچی لە  فەرمانەکە
کەتنێراااااای گەورەی کاااااارد و هەمااااااوو ئەرکەکەی خسااااااتە بەردەم 

 مەترسیێری دژوارەوە."
سااینی هەسااتی بە  مااوچڕکێری تەزیااو کاارد و ئاااوڕێری لە ڕیماای 
دایەوە. فڕاناادنی تیبیناا  بەشااێ  نەبااوو لە نەخشااەکە. بڕیاااردانیش 

 لەسەر ڕەفتاری ئەوا گرفتێری نوێیە. 
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 پێشنۆرەتر: لەپێشتر، ئەفزەلتر.  



552 

بە سرتەوە وای پێگوتا "ئاێمە "تۆ و من پیاوی خواینا" مامۆستاکە  -
ناب  لە ئامانڵەکەمان البدەین." لەو نێوەداا ساتە بێدەنگیێری شووم 
هەبااوو. "هەر لەبەر ئەو هۆکااارەا داوا دەکەم ڕیماای بەردەکلاایلەکەم 

 بۆ بێن . ئایا لێ  تێدەگەی؟"
سینی هەستی بە تووڕەیی دەنگی مامۆستاکە کاردا لەوەش وا ای 

ئااخر هااتنە پێێشاەوەی ە نیایە لێای تێبگاا. وڕما پیاوەکە ماایەی ئەو
ا ساینی وای ڕیمی و خۆ ئاشرراکردنیا های ئەوە نەباوو نەکار 

 بیرکردەوە. "بەڵ  تێگەیشت ." وەنمی دایەوە.
"باشااە. باااۆ ساااەالمەتی خاااۆتا هەردەبااا  دەساااتبەج  لەو شاااە امە  -

دەربچی. پۆلیس بەو زووانە بە دوای لیمۆزینەکەدا دەگەڕ ا منیش 
 بگیرێی. ماڵێری ئۆپیوی دای لێرە لەندەن هەیەا وانییە؟"نامەو  تۆ 

 "هەڵبەتە هەیە." -
 "لەو  بەخێرت دێنن؟" -
 "وەی برایەی." -
"کەواتە بااااڕۆ ئەو  و جااااار  لەبەرچاااااوان باااازر بە. ئەو کاااااتەی  -

بەردەکلااایلەکەم وەرگااارت و چاااارەی کێشاااە هەناااووکەیەکەم کاااردا 
 پەیوەندیت پێوە دەکەمەوە."

 "تۆ لە لەندەنی؟" -
 برە کەپێت دەڵێ . هەموو شتێ  ڕێ  دێتەوە." "ئەوە -
 "بەڵ ا گەورەم." -

مامۆستاکە  ئاخێری هەڵرێشااا وەی ئەوەی تاازە کاردی لە نااخەوە 
 مایەی داخ ب . "کاتی هاتووە  سە لەگەڵ ڕیمیش برەم."

ساااینی تەلەفاااۆکەی دایە ڕیمااایا هەساااتێری واشااای الپەیااادا باااووا 
 دی  لە ژیانیدا وەریبگر . لەوانەیە دوا تەلەفۆن ب  کە ڕیمی لێگالو

 
کاااااتێریش ڕیماااای تەلەفااااۆنەکەی وەرگاااارتا دەیزاناااای ئەو  ەشااااە 
بەسااتەزمانە شااێواوە هاایچ بیرۆکەیەکاای سااەبارەت بە چارەنووساای 

 دوای تەواوکردنی ئەرکەکەی نییە.
 سینیا مامۆستاکە تۆی بەکار هێنا.

 مەترانەکەشت داشی دامە بوو.
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ێیێناااانی مامۆساااتاکە هێشاااتاش ڕیمااای ساااەیری بە هێااازی  ەنامەتر
دەهااات. ئارینگارۆسااای مەتااران باااوەڕی بە هەمااوو شاات  کردبااوو. 

ئارینگارۆسااا زۆر کااوێرانە گیاارۆدەی نائومێاادییەکەی خااۆی ببااوو. 
. هەرچەندە ڕیمی زۆر کەیفی بە چاارەی پەرۆشی بڕواپێرردن بوو

مامۆستاکە نەدەهاتا ل  بەوە شاناز بووا بۆتە جێی متماانەی و بە 
 . من شایستەی ڕۆژانەکەم وهەریش یارمەتی داوە. شێوەیەکی جە

"باااش گااوێبگرەا" مامۆسااتاکە وای بە ڕیماای گااوت. "سااینی باابەرە  -
دایبن . ئینڵا  268بنرەی ئۆپیوی دایا لەو  چەند شە امێ  وێوەتر

ا The Mallبەرەو پارکی سێینت جاێمس لێباوخڕە. لەو  لەنزیا   
ڕابگااری. لەو   دەتااوانی لیمااۆزینەکە الی )هااۆری گاااردن پاراێیااد(

  سە دەکەین."
 بەم  سەیەا پەیوەندییەکەی نێوانیان  پچڕا.

 
 
 

 ٩٢بەندی 
 

لەالیەن پاشااااا جااااۆرجی چااااوارەمەوە  ١٨٢٩زانرااااۆی شاااااهانە لە 
دامەزراا ئەو خاانوو و تەالرانەی  هااۆبەی تیۆلااۆگی و لێرااۆڵینەوەی 
ئایینەکان لە تەنیشت پەرلەمان باوونا هەماووی ماوڵری پاشاا باووا 

ەبەساتە پێای بەخشایبوون. زانراۆی شااهانەی ئاایین وەنەبا  بۆ ئەم
ساااااااااڵەی  ئەزمااااااااوونی لێرااااااااۆڵینەوە و  ١٥٠هەر شااااااااانازی بە 

شااااادا ١٩٨٢دەرسااااادانەوەی خاااااۆی لەو باااااوارەدا برااااااا بەڵراااااو لە 
پەیمااانگەیەکی لێرااۆڵینەوە بااۆ سیسااتمی تیۆلااۆگی دامەزراناادا تیایاادا 
و  ناااااوێترین سیساااااتمی ئەلەکترۆنااااای  باااااۆ لێراااااۆڵینەوە لە ئاااااایین

 گەورەترین کتێبخانەی دینی بوو.
لەبەر بااران دەرچاووون و پێیاان ناایە  کات  النگدن لە گەڵ ساۆفیدا

دەروازەی کتێبخااااانەکەا هەسااااتێری دڕدۆنگااااانەی هەبااااوو. ژووری 
لێرااااۆڵینەوە سااااەرەکییەکەی کتێبخااااانەکەا وەی تیبیناااا  وەساااافی 
                                                           

268
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کردبووا ناوهەیوانێری هەشت گۆشەییا مێزێری بازنەیی زۆر کەتە 
و  ەبەی لەنێوەڕاساااتدا هەباااووا لەو مێااازانەی شاااایانی ئارساااەر و 
سااوارچاکەکان بااوونا لاا  دوازدە شاشااەی کۆمریااوتەر لەجێگەیاادا 
داناااادرابوو. لەوسااااەری ژوورەکەشا تااااازە ڕازگااااری کتێبخااااانە لە 
ترمزەکەی پیاڵەیەی چای بۆ خۆی تێدەکرد و ساەرەتای ڕۆژەکەی 

 دەست پێدەکرد. 
دە خاااتوونەکە کە ئەواناای بیناایا وازی "بەیااانیێری خااۆشا" کارمەناا -

لەچاااایەکەی هێنااااو بەرەو ڕوویاااان ڕۆیشااات و پێااای گاااوتن. "چاااۆن 
 خزمەتتان برەم؟"

 "بەڵ ا سوپای بۆ تۆ ." النگدیش وەنمی دایەوە. "ناوی من ااااا" -
"ڕۆبەرت النگدن." ژنەکە  بە زەردە خەندەیەکی دڵخۆشانە پێیگاوت.  -

 "دەزان  تۆ کێی."
لەوە ترسا نەباادا فاشا  وێانەکەی ئەوی لەساەر  بۆ ساتێ ا النگدن

شاشاااەکانی تەلەفزیاااۆنی ئینگلیااازیش بااااڵو کاااردبێتەوەا بەنم بااازە 
خۆشەکەی کارمەندەکەا ئەو واتایەی نەدەگەیاند. النگدن هێشتا لەو 
پێشوازییە چاوەڕواننەکراوە ڕانەهاتبوو. خۆ ئەگەر کەسێ  لەساەر 

تەوەا هەردەباااا  پشااااتی ئەم زەمیاااانەا دەموچاااااوی النگاااادن بناسااااێ
کارمەندی کتێبخانەی لێرۆڵینەوەی ئایینی ب ا چاونرە ژێادەری زۆر 

 ئاماژە بۆ دانراوەکانی النگدن دەکەن.
"پێمێاال گیتااوما" خااانمە کارمەناادەکە وا خااۆی پێناساااند و دەسااتی  -

تەو ەی بااۆ درێاای کاارد. ڕووخسااارێری کااراوە و خۆشەویسااتانە و 
دا شۆڕبووەکەشای  خاڕ دەنگێری شادمانانەی هەبوو. چاویلرە بەملا

 و ئەستوور بوو.
"ماااایەی خۆشاااحاڵیمەا" النگااادنیش وای پێگاااوتەوە. "ئەمەش ساااۆفی  -

 نیهوی هاوڕێمە."
ئیااااادی هەردووکیاااااان سااااااڵویان لە یەی کاااااردا ئینڵاااااا خاااااانمەکە 

 ڕاستەوخۆ ڕووی لە  النگدن کردەوە. "نەمزانیوە دێیتە ئێرە."
ەتیتا "ئەمنااااایش نەمااااادەزانی. خاااااۆ ئەگەر نەبیااااانە ماااااایەی ساااااەخڵ -

 پێویستمان بە یارمەتی هەیە تا هەند  زانیاری بدۆزینەوە."
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گیتاااوم جاااووڵەیەکی کاااردا دڵنیااااش نەباااوو. "بەشاااێوەیەکی ئاساااایی 
خزمەتگوزارییەکانمااااان لەسااااەر وادەیەکاااای پێشااااوخت دیاااااریرراو 

 پێشرەش دەکرێنا مەگەر ئێوە میوانی کەسێری زانرۆکە بن."
بەبا  ئاگااداری پێشاوەختە النگدنیش ساەری باادا. "بەداخەوەا ئاێمە 

هااااتووین. بااارادەرێر  زۆر بە باشااای باسااای تاااۆ دەکاااا. ساااێر الی 
تیبیناا ؟" النگاادن لەگەڵ ناوهێنااانی تیبیناا ا هەسااتێری ناخۆشاای داخ 

 خواردنی  بۆهات. "مێیوونووسە شاهانەکەیەی بەریتانی."
ڕووخساری گیتوم کرایەوەا پێرەنی. "ئای خوایە.. بەڵ  وایە. ئای چ 

ێكە. کەسێری پەڕگیارە! هەماوو کاتێا  کە دێاتە ئێارەا هەر کەسایەتی
هەمان  ەوان لێدەداتەوە و بەدوای هەماان شاتدا دەگەڕ . جاامەکە. 
جاااااامەکە. جااااااامەکە. ساااااوێند دەخااااااۆما ئەو پیاااااااوە بەرلەوەی لە 
باسوخواسااای جاااامەکە بااارەو ا دەمااار ." خاااانمەکە چااااوێری لااا  

دەخاااتە  داگاارتن. "کااات و پااارەوپوو  شاات  وا کەشااخە و لوکسااە
 بەردەم مرۆ. ئەر  ئێوەش پێتان وانییەا ئەو دۆن کیشۆت بێت؟."

"دەکاار  یارمەتیمااان باادەی؟" سااۆفی وای بە ژنەکە گااوت. "شااتەکە  -
 زۆر گرنگە."

گیتوم ئااوڕێری لە دەوروبەری خاۆیا لە کتێبخاانە چاۆلەکە دایەوەا 
ئینڵا چاوی لە هەردووکیان داگرت. "زۆر باشەا ناکر  بڵاێ  ئێساتا 

 سەر اڵ . دەیا ئێوە چیتان لە مێش  دایە؟"زۆر 
 "هەوڵ دەدەین  گۆڕێ  لە لەندەن بدۆزینەوە." -
گیتوم دوودڵ دیار بوو. "ئێمە نازیرەی بیسات هەزار گۆڕماان هەیە.  -

 ناکر  هەند  دە اودە تر بن؟"
 "شتەکە گۆڕی سوارچاکێرە. ناوەکەشی نازانین." -
اخر ئێاارە زۆر "سااوارچاکێ . ئەمە بااازنەکە بچااووکتر دەکاااتەوە. ئاا -

 سوارچاکی ل  نین."
"ئاااێمە زۆر زانیارییماااان ساااەبارەت بەو ساااوارچاکە نیااایەا کە لێااای  -

دەگەڕێااین." سااۆفی وای پێگااوتا "بەنم ئەمەی لەبااارەوە دەزانااین." 
سۆفی پارچە کاغەزێری دایە کارمەندەکەا تەنیا دوو دێڕی یەکەمی 

 شی رەکەی لەسەر نووسرابوون.
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 رەکەی نیشاااانی بێگاااانەیەی باااداا دوودڵ باااوو لەوەی هەماااوو شااای
النگدن و سۆفی بڕیاڕیان دابوو تەنیا دوو دێڕی شای رەکە ئاشاررا 

کاۆدێری نیوەچاڵا برەنا ئەوانەی سوارچاکەکەی پ  دەناسرێتەوە. 
سۆفی وای ناولێنابوو. کاتێ  دەزگای هەواڵگری دەستی بە کۆدێ  

ێنێ  بە واتا هەستیار ڕادەگا و بیەو  شیبراتەوەا ئەوا هەر کۆدشر
نیێنی کار لەسەر بەشێری کۆدەکە دەکا. بەم ڕێگاایە کاات  کاۆدەکە 
دەشاارێننا هاایچ کۆدشاارێنێ  زانیاااری تەواوی لەسااەر سااەرتاپای 

 نیێنییەکە ناب .
داا وریاااایی شاااتێری زۆر داخاااواز باااوو؛ تەناااانەت ئەو  لەم باااارەش

کارمەندی کتێبخانەیەشا گەر هاتباو سەرتاپای شای رەکەی نیشاان 
ئینڵاااا بە گاااۆڕی ساااوارچاکەکە بەڵەد باااوایە و زانیباااوایەا دراباااواا 

تااۆپەکەی سااەری نەماااوەا ئەوا بەباا  کریرتیسااەکەا زانیاااریەکە هاایچ 
 سوودێری نەدەگەیاند.

 
گیتاااااوم هەساااااتی بە تاساااااەمەندێتی چاوەکاااااانی ئەو لێراااااۆڵەرەوە 
ئەمریراااییە کااردا دیااارە دۆزیاانەوەی گااۆڕێری وا بااۆ ئەو بااایەخێری 

ژنە چاو کەسرەکەش  دیاربوو زۆر پەرۆش  زۆری هەیە. هەروەها
 بوو.

مەتەڵئاسااااااااا گیتاااااااوم چاویلرەکاااااااانی کاااااااردنە چااااااااو ساااااااەیری 
 پارچەکاغەزەکەی کرد.

 لە لەندەن سوارچاکێ  کەوتووەا پاپایەی ناشتوویەتی
 .بەری ڕەنڵی کابرا کورسی پیرۆزی دەهری کردووە

ژنەکە نیگاااااای لە مێوانەکاااااان باااااڕی. "ئەمە چیااااایە؟  جاااااۆرە ڕاوە 
 ینەیەکی هارڤاردی؟"گەنڵ

النگاادنیش پێرەنینێراای دەسااترردانەی بااۆ کاارد. "بەڵاایا شااتێری لەو 
 جۆرە."

گیتوم وچانێری داا هەستی کرد تەواوی چیرۆکەکەی ل  دیار نیایە. 
لەگەڵ ئەوەشداا  شتەکە سەرنڵی ڕاکێشاا و لە  شای رەکە  اوووڵ 
بااووەوە. "بە گااوێری ڕیااتمەکە باا ا سااوارچاکەکە شااتێری کااردوەا 
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ەند پێی خۆش نەبووەا کەچی پاپایەی ئەوەنادە دلۆڤاان باووەا خواو
 لە لەندەن  بەخاکی سراردووە."

 النگدنیش سەری بۆ لە اند. "ئایا ئەمە هیچ زەنگیێرت بۆ لێدەدا؟"
گیتوم بەرەو کۆمریوتەری سەر مێازەکەی جاوون. "جاار  نااا بەنم 

 ."با هەند  زانیاری بخەینە نێو ئەم بنرەیەا بزانین چی دەب 
لەماوەی ئەو دوو دەیەی ڕابردوداا پەیمانگەی لێرۆڵینەوەی زانرۆی 
شاهانە بۆ تیۆلۆگیا  سیستمێری ناسینەوەی پیتەکان و وەرگێڕانای 
بااااۆ چەناااادین زمااااان بااااۆ دە ە زۆر و زەوەناااادەکانی خۆیااااان بااااۆ 
ئینساااارلۆپێدیای دیناااایا بیۆگرافیااااا ئایینەکااااانا کتێاااابە پیرۆکااااان بە 

امەکااانی ڤاتیراااانا یادنااامەی پیااااوانی زمااانگەلی جیاجیاااا مێااایووا ن
ئاااایینیا هەر شاااتێ  لەباااارەی میرفاااانی ئاااادەمیزادەوە نووساااراب ا 
دروسااات کردباااوو. لەبەر ئەوەی ئەم کۆزانیاریاااانە ئێساااتا لە ساااەر 
شێێوەی )بیت( و )بایت(ە لەباری ئەوەی لەساەر کااغەز بەرجەساتە 

 ب ا زانیارییەکان بەشێوەیەکی بێسنوور و باشتر بەردەستن. 
گیتااووم لەبەردەم  کۆمریااوتەرەکەداا چاااوێری لە پااارچە کاااغەزەکە 
کردەوە و وشەکانی تایپ کردن. "لە دەسترێرداا ڕاستەوخۆ دەچیانە 
سااااەر سیسااااتمی )بااااوولتین( و هەنااااد  وشااااەی وەی سااااەرەداو 

 لێدەدەینا بزانین چیمان بۆ دەردەچ ."
 "سوپای بۆ تۆ." -

 گیتوم ئەم وشانەی تایپ کردن:
 ایا پاپالەندەنا سوارچ

کااااتێریش کارمەنااادەکە لەساااەر دوگااامەی لاااێگەڕانا کااارتەی کاااردا 
هەساتی کارد لە خااوارەوە کۆمریورەتەکاان  ااڕەی کانە و پشاارنینیان 

مێگابایاات لە چرکەیەکاادا  بە دوای  ٥٠٠لێوەهاااتا ئاااخر بە خێرایاای 
زانییارییەکااااان دەگەڕان. "داوام لە سیسااااتمەکە کاااارد هەمااااوو ئەو 

ە ەکانیاااانەوە کە لەگەڵ ئەو سااا  وشاااە بەڵگەناماااانەی بە تەواوی د
تایررراوەنە بێنەوەا نیشان بدا. ئێمە زۆر لەوەی پێویساتمان پێیەتای 

 نیشان دەداا ل  هەرچۆنێ  ب  دەسترێرێری باش دەب .
 ئینڵا شاشەکە دە بەرەنڵامی بەرایی لێگەڕانەکەی نمایش کرد.
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. تاااابلۆیەکی پاپااااکە. تەواوی  نیگارەکاااانی ساااێر چێشاااوا ریناااۆلس
 اپخانەی  زانرۆی لەندەن.چ

گیتوم سەری بادا. "دیارە ئەمە ئەو شتە نییەا بەدوایدا دەگەڕێین." 
 پاشان بۆ پەڕەی دواتر ڕۆیشت.

بە پێنووسای گایا نووسینەکانی لەندەن لەساەر پاپاا ئەلێرسااندەر. 
 ویلسن نایت.

 دیسان کارمەندەکە سەری بادا.
ایەکای بەرچااوتر کاتێ  سیستمەکە دەنگی لێوەهاتا لیستەکە بەخێر

هاتە پێش. ئەم جارەیان دەیان دەق نمایش بووا زۆریان  ئاماژەیان 
بە نووسینی لەندەنی ساەدەی هەژدەهەم لەساەر پاپاا ئەلێرساەندەر 
بووا کە تانە و توانجا داستانی شی ری ئامااژەدار بە  ساوارچاکانی 

 لەندەن بوو.
وارەوەی گیتوم چاوێری خێرای بەو هەموو ئامااژە زانیارییاانەی خا

کۆمریاااااوتەرەکە دا. ئەم کۆمریاااااوتەرە کتومااااات ژماااااارەی ئەو دە ە 
نیشااانەکراوانە نیشااان دەدا و جااارانی تێكاارای لێگەڕانەکەیااان دەکاااا 
ئیاادی ئەو زانیااارییە دەخاااتە ڕوو کە چەناادی نمااایش کااردووە. ئەم 
خاڵەشاااایان ئاماااااژە بە نیشاااااندانی ژمااااارەیەکی یەکڵااااار زۆری لە 

 زانیاری کرد.
 ٢٦٩٨مارەی نیشانەنماکە : مەزندەی ژ

"ئااێمە دەباا  بااازنەی لێگەڕانەکەمااان پااوختر برەیاانەوە." گیتااوم وای 
پێگااوتن و لااێگەڕانەکەی ڕاگاارت. "ئەر  ئەمە هەمااوو زانیاااریەکەیە 

 لەبارەی گۆڕەکە؟" ئیا هیچی دیرەی نییە بۆی زیاد برر ؟"
 النگدن دوودننە نیگای لە سۆفی بڕی.

تااوم وا هەسااتی کاارد. ژنەکە گااوێی لە ا گیئەمە ڕاوە گەنڵیاانە نیاایە
سااارتەی  ئەزماااوونی پااااری ڕۆماااا ساااەبارەت بە لێرۆڵینەوەکاااانی 
ڕۆبەرت النگاادن ببااوو. ئەم ئەمریراااییە ڕێااگەی درابااوو بچێااتە نێااو 
ئاسایشرارێزترین کتێبخانە لەسەر ڕووی زەویداا ئەویش ئەرشیفی 

نیێنی نیێنی ڤاتیران بوو. مەرا یش ما ئاخۆ چاوی بە چ زانیاریێكی 
کەوتباا ا کە وای لێرااردووە ئێسااتا بەدوای گااۆڕی سااوارچاکێ  لە 
لەندەنااادا باااگەڕ ا هەردەباااا  ئەو زانیارییاااانە پەیوەناااادی بەئەوەی 
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ڤاتیراااااااانەوە هەبااااااا . گیتاااااااوم باااااااۆ مااااااااوەیەکی دوورودرێااااااایر 
سەرپەرشااتیاری کتێبخااانەکەی ئێاارەیەا ئیاادی هۆکاااری شایسااتەی 

ان بەدوای لەبەردەساااااااااااتدانا زۆر لە لێراااااااااااۆڵەرەوان باااااااااااۆ گەڕ
سوارچاکەکان سەردانی کتێبخانەکە دەکەن. پرسای هەرە گەورەش 

 جامەکەیە.
گیتوم خەندەیەکی باۆ کاردن و چاویلرەکەشای ڕاسات کاردەوە. "تاۆ 
برادەری الی تیبینگیا ئێستاش لە ئینگلستانی و لە  سوارچاکێریش 
دەگەڕێاای." دەستەکانیشاای نوشااتاندنەوە. "ماان هەر ئەوە دەخەمڵێاان   

 جامەکەدا بگەڕێی."بەدوای 
 النگدن و سۆفی ئاوڕیان لەیەی دایەوە.

گیتااااوم پێرەناااای. "برادەرەکااااان ا ئەم کتێبخااااانەیە باااانرەی گەڕان و 
پشرنینی جامەکەیە. الی تیبینگیش  یەکێرە لەوان. هیوام دەخواسات 
هەر جاااااارە و باااااۆ هەر گەڕانێااااا  بە دوای گاااااوڵەڕەزەکەا مااااااری 

مریاااادانی سااااایۆن هتااااد... ماجاااادەلیناا سااااانگریا ا مێرۆڤینڵیااااانا 
وەربگرتااایە. هەمااووان حەزیااان لە پیننگێااڕییە." ژنەکە  269شاایلنێر 

چاااویلرەکەی دانااان و ڕووی تێرااردن. "پێویساات  بە زانیاااری زیاااتر 
 هەیە." 

بە بێدەنگی گیتوم هەستی کرد مێوانەکانی ڕازێریان هەیەا بەنم باۆ 
 دەرکەوتنی ئەنڵامێری خێراا نیێنییەکەی پێدەدەن.

ەوەتااااا" ساااۆفی نیهاااو بە دەنااا  هاااات. "ئەمە هەماااوو شاااتێرە کە "ئ
دەیزانین."  ەڵەمێرای لە النگادن وەرگارتا لەساەر پاارچە کااغەزەکە 
 دوو دێڕە تەواوکارەکەی شی رەکەی بۆ نووسی و دایەوە دەستی.

 تۆ بەدوای تۆپێری ونبووی سەرگۆڕەکەی دەگەڕێی.
 دەکا.ئەویش باسی گۆشتی گوڵەڕەز و تۆوی ناو منداڵدان 

. وای هەر بەڕاساااااتیش جاااااامەکەگیتااااوم بەرەو ڕویاااااان پێرەناااای. 
بیرکاااردەوە. تێبینیااایەکە ئامااااژە بە  گاااوڵە ڕەزەکە و  تاااۆوی نێاااو 
منداڵدان دەکا. "دەکر  یارمەتیتان بدەما" ژنەکە وای گوت و چااوی 
لەسەر پارچەکاغەزەکە گواستەوە و سەیری ئەوانای کارد. "دەکار  
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کو  هاتووە؟ باشە ئێوە بۆچی بەدوای بزان  ئەم پارچە شی رە لە 
 تۆپەکەدا دەگەڕێن؟"

"دەکاار  وا پرساایار باارەیا" النگاادنیش بە بزەیەکاای دۆسااتانە وای  -
پێگااوتەوە. "بەنم ئەمەیااان چیرۆکێراای درێاایە و ئااێمەش کاااتی زۆر 

 کەممان لەبەر دەستدا ماوە."
" سەکەی بە شێوەیەکی بەڕێزانە ئەوەیەا خەریری کاروباری خاۆت  -

 بە."
نگااادنیش پێیگاااوتا "پالمااااا ئەگەر ناسااانامەی ساااوارچاکەکەم باااۆ ال -

 دەرخەی و بشزانی لە کو  نێیراوەا هەرگیز لە چاکەت دەرناچ ."
"زۆر باشەا" گیتاوم وای گاوت و گەڕایەوە ساەر تاایررردنی هەناد   -

وشااە. "لەگەڵتاناادا دەڕۆم. خااۆ ئەگەر ئەمە پەیوەناادی بە جااامەکەوە 
بڕەکان ل  بدەینەوە. ئەمڵارەیان هەب ا دەب  سەرلەنو  وشە یەکت

وشاااەی دیااااریرراوتر دەنووسااا  و ئەوانااای ساااەربار فاااڕ  دەدەم. 
ئەمەش کارێری وادەکاا بازنەی لێگەڕانەکە تاایبەت بەو وشاانەی لە 

 جامەکەوە نزیرنا سنووردار ب ."
 گەڕان بەدوای:

 سوارچایا لەندەنا پاپاا گۆڕ
 لە نێو سەد وشەی نزی  لە :

 نگریا ا بادەجاما گوڵەڕەزا سا
 سۆفی پێیگوتا "ئەر  چەند کاتی دەو ؟" -
"چەند سەد تێرابایت جاران ئاماژەپێرراو؟" چاوەکانی گیتاوم کاتێا   -

کرتەی لەساەر دوگامەی لاێگەڕان کاردا گەشاانەوە. "زیااتر لە پاازدە 
 خولەی."

النگاادن و سااۆفی  هیچیااان نەگااوتا بەنم گیتااوم  هەسااتی کاارد ئەو 
 هەر تەواو نەبن.خولەکانە وەی ئەوە وایەا 

"چاااایە؟ گیتاااوم وای لااا  پرساااینا هەڵساااتا و بەرەو ئەو شاااوێنەی  -
یەکەمین جار خەریری چاایەتێرردن باووا بازووت.  "هەمیشاە )الی( 

 حەزی لە چایەی من بووە."
 ٩٣بەندی 
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مەڵبەندی ئۆپیوی دای باڵەخانەیەکی ئاساایی لەخشات دروساترراو 
ەر باخچەکاااانی و بەسااا ٥باااووا کەوتباااووە )ئاااۆرمە کاااۆرت( ژماااارە 

)کینگستنی نۆری وۆل ( دەڕوانی. ساینی  ەت نەچوباووە ئەو ا 
ل  کاتێ  پێی نایە دەرگای باڵەخانەکەا هەساتی داڵادەدانی بازووت. 
وێڕای بارانبارینەکەا کەچی ڕیمی لە دووری مەودایەکای کورتادا لە 
کااااۆننێری دەوروبەری ئەوێاااای دایبەزاناااادا ئاااااخر نەیدەویساااات بە 

ونی شااە امی گشااتی باارەو . سینساایش گرفتاای لیمااۆزینەکە تخااو
نەباوو ئااخۆ لەبەر بااران دەڕوا یااان نااا چاونرە بااران گوناحەکااانی 

 پای دەکردنەوە.
لەسااااەر پێشاااانیازی ڕیماااایا سااااینی دەمااااانچەکەی سااااڕیەوە تااااا 
پەنڵەماااۆری دیاااار نەبااا ا هەر لەو  فڕێااای دایە کەلێااانە زێرابێااا . 

کاردا ساووکتر زۆریش دڵخۆش بوو لەکۆڵ خۆی کردەوە. هەساتی 
بااووە.  اچەکەشاای هێشااتا هەر دەیەشاااا ئاااخر هەمااوو ڕۆژەکە هەر 
چەماااا باااۆوەا بەنم خاااۆ ساااینی بەرگەی ئاااازاری گەورەتریشااای 
دەگرت. لەگەڵ ئەوەشادا بیاری لە تیبینا  کاردەوەا ئەو کەساەی کە 
ڕیمااای لە پشاااتی  لیماااۆزینەکەدا بەساااتبوویەوە. هەر دەبااا  ئێساااتا 

 ش و ئازار برا.کابرای بەریتانی هەست بە ئێ
"ئەر  چاااای لێاااادەکەی؟" کاتێاااا  تڕومبێلەکەیااااان کەوتبااااووە سااااەر  -

 شە امەکەا سینی وای لە ڕیمی پرسی.
ڕیمیش شانی بۆ هەڵتەکاند. "بڕیارەکە بۆ مامۆساتاکە دەگەڕێاتەوە."  -

 جۆرە لەرینەوەیەکی لێبڕاوانەش لە دەنگی ڕیمیدا هەبوو.
تەوەا باارانیش ئێستاشا سینی لە مەکۆی ئۆپیوی دای نزی  کەو

تا دەهات بە لێزمەتر دەباریا مەبا درێیەکەی تەڕ کاردا برینەکاانی 
ڕۆژی پێشتری زووراندنەوە. ئەویش ئاماادەبوو هەماوو تاوانەکاانا 
کە لە بیساااتوچوار ساااەماتی ڕاباااردوو کردباااوونیا لەدوای خاااۆی 
 جێبێڵی و  گیانی خۆی پای براتەوە. ئاخر کارەکەی تەواوکرابوو. 

ۆڕەپااااانێری بچرااااۆلەدا ڕەت بااااووا گەیشااااتە دەرگااااای بە بەردەم گ
پێشەوەی مەکۆکەا سەرساامیش نەباوو کە دەرگاای بە دانەخاراوی 
بینی. دەرگەکەی کردەوە و پێی نایە سەر زەمینی نیۆمی یەکەمینی 
باڵەخانەکە. کاتێ  پێی سینی گەیشتە سەر ماافوورەکەا زەنگێرای 
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انە لە هااۆڵی کارەبااایی لە نیااۆمی سااەرەوە هااات. ئەم جااۆرە زەنگاا
ئاوادا شتی ئاساایینا لەو شاوێنانەی هاموشاۆکەران زیااترین کااتی 
خۆیاااان بە ناااوێی و دومااااکردن بەساااەر دەبەن. ساااینی گاااوێی لە 
کرتەی جووڵەیەی بوو لەسەر ناوکەوە دارینەکەی نیۆمی سەرەوە 

 هات.
پیاوێ  لەبن مەبایەکەوە لە پەییەکان هاتەخوار. "دەکر  یارمەتیات 

کە چاااوێری مییرەبانااانەی هەبااووا تەنااانەت هاایچ بە باادەم؟" پیاااوە
 ڕووخسارە جەستەییە نائاسایەکەی سینسیش سەرسام نەبوو.

 "سوپاست دەکەم. ناوم سینسە. منیش ئەندامێری ئۆپیوی دای ." -
 "ئەمریرایی؟" -
سینی ساەری باۆ لە اناد. "تەنیاا باۆ ڕۆژێا  لەم شاارەم. دەتاوان   -

 لێرە پشوو بدەم؟"
ا پرسیاریش بارەی. لەو  لە نیاۆمی ساێیەم سا  "هەر پێویست ناک -

 ژووری بە تاڵ هەن. ئایا هەند   نان و چات بۆ بێن ؟"
 "سوپاست دەکەم." سینی لە برسان هار ببوو. -

سینی بۆ نیۆمی سێیەم بەساەر کەوتا چاووە ژوورێرای ئاساایی 
پەنڵەرەدارا ئیدی مەباکەی داکەناد و بە جلەکاانی ژێارەوەی کەوتە 

کااردن. گااوێی لە دەنگاای پێاای خااانەخوێرە بااووا  کڕنااووش و دومااا
لەو  لە دەرەوەی دەرگەکە باااۆ داناااا. ساااینی لە  270مەجمەیەکااای

نااوێی و دوماااکەی بااووەوەا ئینڵااا کەوتە سااەر خااواردنەکەا پاشااان 
 لێی پاڵرەوت و ڕازا.

 
سااا  نیاااۆم لە خاااوارەوەا زەنگااای تەلەفۆنێااا  لێااادرا. ئەنااادامەکەی 

ا وەنمااای تەلەفاااۆنەکەی ئۆپیاااوی دایا کە سینسااای بەخێااار هێناااا
 دایەوە.

"پۆلیسااای لەنااادەنا" زەنگلێااادەرەکە باااوو وای گاااوت. "ئاااێمە بەدوای  -
 ەشەیەکی بەڵەکەوەین. خەبەرمان بۆ هااتا هااتبێتە الی ئێاوە. ئایاا 

 بینیوتە؟"
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ئەناادامەکەی ئۆپیااوی دای هەنااد  شااڵەژا. "بەڵاا ا ئەو لێاارەیە. ئایااا  -
 شتێری شاش لەگۆڕیدا هەیە؟"

 یە؟""ئەو ئێستا لەوێ -
 "بەڵ  لە نیۆمی سەرەوەیە دوما دەکا. چی ڕوو دەدا؟" -
"لێاایگەڕ  بااا هەر لە شااوێنی خااۆی بمێنێااتەوەا" پۆلیسااەکە وای داوا  -

لێرااارد. "هااایچ بە هااایچ کەی مەڵااا . هەر ئێساااتا چەناااد ئەفساااەرێ  
 دەنێرم."

 
 
 

 ٩٤بەندی 
 

پااارکی )سااێینت جااێمس( زەریااایێری کەساارایی ناوەڕاسااتی لەناادەنەا 
تییە هاوساااانووری کۆشاااارەکانی وێستمینساااایتەرا ئەو پااااارکە گشاااا

باکینگیااام و سااێینت جێمسااە. کاااتی خااۆی پااارکەکە تااایبەت بااوو بە  
شا هیناری هەشاتەما ڕاوە ماامزی لێادەکردا هەناووکەش باۆ خەڵا  
کاااراوتەوە. لە دوای نیوەڕۆیاااانی خۆرەتااااوداا لەنااادەنییەکان لەبااان 

ە  ازەکاانی سێبەری شەنگەبییەکاندا پیاسە دەکەن و خواردن دەدەن
ناو جۆگە ئاوەکانیا ئەو  ازانەی دیاری بااڵیۆزی ڕوسایا باوون باۆ  

 چارلسی دووەم.
ئەمڕۆش مامۆستاکە هیچ   ازی لەو  نەبینین. ئاخر ئااوهەوا تەڕو 
تووشااەکەا لە جیاااتی  ااااز ڕەوە نەورەسااێری لە ئۆ یانوسااەوە باااۆ 
ەو ئەو  هێنااابوو. چاایمەنەکە بە باڵناادەکان داپۆشاارابووا بەسااەدان ل

مەالنە پێوەربباااااوونا هەمووشااااایان بەیەی ئاراساااااتە دەیاااااانڕوانیا 
دیاااااربوو بە حەوسااااەڵەوە دەیانەویساااات لە باااااوبیە باراناااااوییەکە 
دەربازیان ب . وێڕای تەمومیی بەیانیا پارکەکە دیمەنێری ناوازەی 
باڵەخاااانەی پەرلەماااان و کااااتیمێری )بیااا  بینااای( نماااایش دەکااارد. 

کە و لە پشااتی گااۆمی  ازەکانااداا مامۆسااتاکە بەنێااو چاایمەنە نەویە
دیمەنە نایابەکەی شۆڕبوونەوەی لقوپۆپی شەنگەبیەکانا باڵەخانەی 
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گاااااۆڕی ساااااوارچاکەکەی دەبینااااایا ئااااااخر هەر ئەمەش هۆکاااااارە 
 ڕاستە ینەکە بووا داوای لە ڕیمی کرد بێتە ئەو .

کاااااتێریش مامۆسااااتاکە لە پێشااااەوەا لەالی کورساااای سااااەکنەوە لە 
یاا  کەوتەوەا ڕیماای بااۆ دیااوی دیاارە خااۆی لێمااوزینە ڕاگیااراوەکە نز

شۆڕ کردەوە و دەرگەکەی کردەوە. مامۆساتاکە هەر لە دەرگەکەدا 
وەسااتاا  ااومێری باشاای لەو پااێرە کۆنیاااکەکە دا کە پێاای بااوو. ئینڵااا 
لێوەکااانی خااۆی پاا  تەڕکااردن و خااۆی خزاناادە تەنیشاات ڕیماای و 

 دەرکەکەشی پێوە دا. 
ەرز کردەوە. "خەری  بوو ڕیمیش سەرکەوتووانە  بەردەکلیلەکەی ب -

 لەدەست دەربچ ."
 "تۆ کارێری باشت کرد." مامۆستاکە وای بە ڕیمی گوت. -
"ئااااااێمە کااااااارێری باشااااااامان کاااااارد." ڕیمااااااای وای وەنم دایەوە و  -

 بەردەکلیلەکەشی خستە ناو لەپە پەرۆشەکانی مامۆستاکە. 
مامۆستاکە خولەکێری دوورودرێی بە خەنادە و سەرساامییەوە لێای  -

 دەمانچەکە؟ سڕیتەوە؟" ڕاما. "ئەی
 "گێڕامەوە سندوو ەکەی خۆی." -
"نایاااابە."  اااومێری دیااارەی لە  کۆنیااااکەکە داا ئینڵاااا باااوتڵەکەی دایە  -

دەساات ڕیماای و پێاای گااوت. "دەی بەخۆشاای سااەرکەوتنەکەمان بااا 
 بینۆشین. کۆتاییەکە نزی  بۆتەوە."

 
ڕیمی بە پێزانینەوە بوتڵەکەی لا  وەرگارت. تاامی کۆنااکەکە ساوێر 

ا بەنم خاااۆ ڕیمااای گاااوێی لێنەباااوو. ئااااخر لە ئێساااتاوە لەگەڵ باااوو
مامۆستاکەدا بووە هاوبەش. هەساتی کارد بەرەو پاایەکی بەرزتاری 

. هەرگیااز جااارێری دیاارە نااابمەوە خزمەترااارژیااانی سااەردەکەو . 
کاااتێریش ڕیماای چاااوی لەخااوارەوە لە گااۆمی  ااازان کااردا دیاااربوو 

 کۆشری شاتو ڤێلی  یەکڵار دوور بوو. 
ری دیارەی لەو خاواردنەوەکە دایەوەا هەساتی کارد کۆنیااکەکە  ومێ

خوێنی گەرم داهێنا. گەرمبوونی  وڕگا گەرمبوونەکە باووە ماایەی 
ناڕەحەتی. ڕیمی بۆینبااخەکەی شال کاردەوەا  هەراساانانە سایڕەی 
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دانەکانی هات و بوتڵەکەی دایەوە دەستی مامۆستاکە و پێای گاوت؛ 
 یە بە زەبوونییەکەوە دەربڕی."پێدەچی بەی ب ."  توانی ئەم  سە

مامۆسااتاکەشا بەدەم لێااوەرگرتنەوەی بااوتڵەکەی پێیگااوت؛ "ڕیماایا  -
هەروەی خۆت دەزانیا تۆ تاکەکە کەسی ڕووخسارم ببینی. منایش 

 متمانەیەکی زۆرم پێت هەیە." 
"بەڵاا ا" وای پاا  گااوتەوەا کاااتێریش بۆینباااخەکەی زیاااتر کااردەوەا  -

داگرتااووە. "ناساانامەکەت هەسااتی کاارد تااایەی سااەرتاپای جەسااتەی 
 لەگەڵ خۆم دەبەمە گۆڕەوە."

مامۆسااتاکە بااۆ ماااوەیەی بێاادەن  مااایەوە. "بااڕوات پێاادەکەم." هەم 
باااوتڵە بچراااۆالنەکە و هەم بەردەکلااایلەکەی خساااتە بەرکەوەا ئینڵاااا 

هێنادەرا  دەستی بۆ سندوو ەکە برد و دەمانچە مێدوسا گچرەکەی  
سااتاکە سووکوئاسااان ڕیماای مااوچڕکێری ترساای پێااداهاتا لاا  مامۆ
 دەمانچەکەی خستە نێو بەرکی پانتلۆنەکەی.

 ؟ ڕیمی لەپڕێرەوە هەستی کرد ئارە ە دەکا.ئەر  ئەوە چی دەکا
"ماان دەزاناا  بەڵێناای ئااازادیی  پێاادابوویا" مامۆسااتاکە بە دەنگێراای  -

داخبااارانە وای پێگااوت. "بەنم بەلێراادانەوەی بااارودۆخەکەا ئەمەیااان 
 باشترین شتەا بیرەم."

وکردناای گەرووی ڕیماای وەی بااومەلەرزەی لێیاااتا ئیاادی خااۆی هە
بەسەر سووکانەکە داداا بە دەستی توند  وڕگی گرت و هەساتی بە 
ڕشانەوە کرد و بەڵ ەمیش  وڕگی گرتبوو. نووزەیەکی  لێیااتەدەرا 
بەنم هاای ئەوە نەبااوو لە دەرەوەی تااڕومبێلرە ببیسااتر . لەوکاتاادا 

 زانی کۆنیاکەکە بۆچی سوێرە.
 !ا دەکوژرێ من و

بە باوەڕنەکراوی ڕووی لە مامۆستاکە کردا بینی بە ئارامی لەسەر 
کورسیەکەی تەنیشتی دانیشاتووە. نیگاای بڕیاوەتە دەرەوە ساەیری 
هەژاناااای زریااااانەکە دەکااااا. نیگااااای چاوەکااااانی ڕیماااای لێااااڵ بااااووا 

خۆ هەموو شتێر  بۆ ئەو کرد! باشە چاۆن هەناسەبڕکێی پێرەوت. 
ب ا گەر مامۆستاکە پێشتر نیاازی کوشاتنی ! هەرچۆنێ  وام لێدەکا

ڕیمی هەبووب  یاخود ڕەفتارەکەی ڕیمی لەنێو کڵێسای پەرستگاکە 
وای لێرردباا  بااڕوای پاا  نەمێناا ا هەرگیااز ڕیماای ئەوەی بااۆ ساااێ 
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نااااابێتەوە. ترسااااوتۆ ین و تااااوڕەیی بەسااااەریدا زاڵ بااااوو. هەوڵیاااادا 
پەالماااااری مامۆسااااتاکە بااااداا لاااا  جەسااااتە گۆدبااااووەکەی توانااااای 

 !خۆ متمانەی هەموو شتێر  پێت بووووڵەشی نەمابوو. ج
ڕیمی هەوڵیادا مساتێ  هەڵبێنا  و هاۆڕنی پا  لێباداا بەنم لەجیااتی 
ئەوەی هۆڕنەکە لێبداا بەالدا کەوتا دەستێریشی هەر بە اوڕگییەوە 
بووا بەالی مامۆستاکەدا شۆڕبووەوە. لەو ساتەدا باارانیش تونادتر 

نی نەماا بەنم هەستی کردا مێشری دەباری. ئیدی ڕیمی توانای بینی
ئۆکسااڵینی لێاادەبڕ  و ئەویااش تااا دوا ساااتی ژیااانی لە تااراویلرە 
دابااوو. کاااتێریش بە هێواشاای دنیااای لەبەر چاااو تاریاا  بااووا ڕیماای 
لێگالودیااا  دەکااارا ساااوێند بخاااواا کە گاااوێی لە دەناااگە نەرمەکەی 

 شەپۆلەکانی کەناراوی ڕیهیریا بوو.
 

ە دابەزیا دڵخااۆش بااوو بەوەی کەی مامۆسااتاکەش لە  لیمااۆزینەک
ا وای هایچ بیاردەیەکای دیارەم نەباوولەو ئا ارە نەباوو بیاان بینا . 

بەخۆی گوتەوەا سەرسامیش بووا کە هیچ داخێرای باۆ ئەو کاارەی 
کردیا  نەخوارد. دەمێ  بوو مامۆستاکە دەترساا ڕەنگب  پێویست 

نم ئەو بە لەناوبردنی ڕیمای برااا کاتێا  ئەرکەکەی تەواو دەبا ا بە
دەرکەوتنە نا ۆنیەی لە کڵێسای پەرستگاکەا ڕیمی درامای کۆتاایی 
ژیاااانەکەی خاااۆی خێراتااار کااارد. ئەو ساااەردانە چااااوەڕواننەکراوەی 
ڕۆبەرت النگااادن باااۆ کۆشاااری شااااتو ڤیلیااا  مامۆساااتاکەی خساااتە 
بەردەم هەردوو باااااری خۆشاااابەختی خێاااارا گەیشااااتن و  ئاااااڵۆزی 

ۆ بەردەکلایلەکەی ڕادەساتی درامای کۆتایی. ئاخر النگدن ڕاساتەوخ
مەکۆی ئۆپەراسایۆنەکە کاردا ئەمەش  ناکااویێری  شاادمانانە باووا 
لاا  لەگەڵ ئەوەشاادا پۆلیسیشاای بەدوای خۆیاادا هێنااا. پەنااڵە مااۆری 
ڕیماااایش لە هەمااااوو شااااوێنێری کۆشاااارەکەدا هەبااااووا تەنااااانەت لە 
وێسااتگەی گوێیەڵخسااتنی باان هەنااوانی تەویاالەکەشا لەوێاادا ڕیماای 

کەی دەکااارد. مامۆساااتاکە سوپاساااگوزاری ئەو چااااودێری ڕەوشاااە
وریااابوونەی خااۆی و چاالکییەکااانی ڕیماای بااوو. کەی نەیاادەتوانی 
مامۆسااتاکە تێااوەبگلێن ا مەگەر ڕیماای  سااەی برردبااایەا ئەمەشاایان 

 چیدی مایەی خەملێخواردن نەما.
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ا مامۆساااتاکە بەدەم 271یەی ساااەرەداو مااااوەتەوە هەڵیباااوێزنمەوە
پااۆلیس هاایچ ەی لیمااۆزینەکە جااوون. بیرکااردنەوەی وا بەرەو دواو

لەبارەی ئەوەی  ەومااا ناازان ... هایچ شااهیدێریش بەجا  نەمااوە  
. ئااوڕێری لە دەوروبەری خاۆی دایەوە ئااخۆ کەی شتیان پا  بڵا 

هەیە چاودێری برااا ئینڵاا دەرگەی کاردەوە و بازیادایە  پشاتەوەی 
 تڕومبێلەکە.

 
 

جێمسای دەباڕی.  دوای چەند خولەکێ ا مامۆساتاکە پاارکی ساێینت
. ئیشااای ئەوانااایش زۆر تەنیاااا دوو کەی مااااون. النگااادن و نیهاااو

ئاااڵۆزترەا بەنم هاای ئەوەش نااین لەدەساات دەربچاان. لەو کاتیشاادا 
 مامۆستاکە ئاگاداری ئەوە بووا کە کریرتیسەکەی لە دەست دایە.

سەرکەوتووانە بەنێو پارکەکیدا ڕوانیا ئەو شوێنی مەبەستی خاۆی 
. ا ساوارچاکێ  کەوتاووەا پاپاایەی ناشاتوویەتیلە لەندەناددەبینی. 

کااات  مامۆسااتاکە شاای رەکەی بیسااتا یەکسااەر  وەنمەکەی زاناای. 
لەگەڵ ئەوەشداا ئەوانی دیارە کە مەتەڵەکەیاان باۆ هەڵنەهێنادراا ئەو 

. چەناد مان ناڕەوایاانە پاێش  ئەوان کەوتاومەتەوەسەرسام نەبوو. 
ووا ئااخر ئەو گاوێی مانگێ  دەب  بە دزییەوە گوێی لە سانیێر گرتب

لە مامۆسااااتای گەورە ببااااوو لەبۆنەیەکاااادا ناااااوی ئەو سااااوارچاکە 
ناااودارەی هێناااا بە ەد داڤینشاای پێاایەوە سەرسااام بااوو. خااۆ ئەگەر 
مااارۆ تێبینااای شااای رەکەی کردباااایەا ئامااااژەکەی باااۆ ساااوارچاکەکە 
ئاااوخواردنەوە بااووا ئەمەش بااۆ لێزاناای سااانیێر دەگەڕێااتەوەا بەنم 

ە پەردە لەسااەر پاسااوۆردەکە هەڵبااداتەوە؟ هێشااتاش چااۆن گااۆڕەک
 هەر تەلیس  بوو.

 .تۆ بەدوای تۆپێردا دەگەڕێی کە دەکرا لەسەر گۆڕەکە ب 
مامۆستاکە تەماوییانە وێنەی گۆڕە ناودارەکەی هێناایە بەرچااوا بە 

. ئەو بارساتاییە تاۆپێری زەبەلانحتایبەتیش بیچمێرای جیااواز باوو. 
ەبااوو. هەبااوونی تااۆپەکە بااۆ خااڕەی سااەر گااۆڕەکە بە ەد گااۆڕەکە د

مامۆسااااتاکە هەم مااااایەی هاناااادان و هەم مااااایەی گاااارفتیش بااااوو. 
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لەساااەرێرەوەا هەسااات بەشاااتەکە دەکااارا کە هێماااایەی بااا ا کەچااای 
بەگاااوێرەی شااای رەکە هێشاااتا بەشاااێری مەتەڵەکە ونەا ئەو تاااۆپەی 
دەکااااارا لەساااااەر گاااااۆڕەکە بااااا .... نەوەی ئەو تاااااۆپەی کە ئێساااااتا 

ناازیرەوە لە گااۆڕەکە بڕواناا ا بەڵرااو  لەسااەریەتی. ئەو هەردەباا  لە
 وەنمەکەی بۆ دەربرەو .

بارانیش تاا دەهاات بەخاوڕتر دەبااریا ئیادی کریریرساەکەی خساتە 
نێاااو  اااوونیی بەرکااای ڕاساااتی نەباااادا تەڕ ببااا . دەماااانچە مێدوساااا 
بچرۆالنەکەشاای لەبەرکاای چەپاای بااووا لەبەرچاااوان دیااار نەدەبااوو. 

ن هەیااوانی گەورەتاارین لەماااوەی چەنااد خولەکێاا  خااۆی گەیاناادە باا
 تەالری لەندەنا کە نۆسەد ساڵە دروست کراوە.

 
لەو کااااتەی مامۆساااتاکە لەبەر باااارانەکە دەرچاااووا ئارینگارۆساااای 
مەتاارانیش لە فاااڕۆکەکە دابەزی و پێاای خساااتە بەر باااران. لەساااەر 
شۆساااااتەی بەرباااااارانی فڕۆکەخاااااانەی بااااایگن هیللااااای تایبەتیاااااداا 

دەرکەوتا مەبااایەکەی لەبەر  ئارینگارۆسااا لە فڕۆکەیەکاای بچووکاادا
باااران تونااد گرتبااوو. خواخااوای بااوو لەو  لەالیەن کاااپتن فاشااێوە 
پێشاااوازی لێبرااار . کەچااای لە جیااااتی ئەو ئەفساااەرێری بەریتاااانی  

 بەخێری هێنا.  272بەخۆی و سەیوانەیەکەوە
"جەناااابی مەتاااران ئارینگارۆساااا؟ کااااپتن فاشااا  ڕۆیشاااتووە. داوای  -

پێشااانیازکرد باااتگەیەنمە بارەگاااای  لێراااردم بەدوای تاااۆدا باااێ . وای
 پۆلیسی )سرۆتنند یارد(. بەالی ئەوەوەا ئەو  سەالمەتترە."

؟ ئارینگارۆسا نیگایەکی لە جانتا پڕ  ەباڵە ڤاتیرانییەکەی سەالمەتتر
 دەستی بڕی. خەری  بوو بیری بچێتەوە. "سوپاست دەکەم."
یش مااا ئارینگارۆزا خۆی هاوێشتە نێو تڕومبێلە ڕاگیاراوەکەا مەرا ا

ئاخۆ سینی لە کو  ب . چەند خولەکێ  دواترا بێتەلەکەی پۆلیس 
 دەنگی لێوە هات.
 ٥)ئۆرمە کۆورت( 

 دەمودەست ئارینگارۆسا ناونیشانەکەی ناسییەوە.
 ئینڵا ڕووی لە شوفێرەکە کرد. "ترایە یەکسەر بمگەیەنە ئەو !"
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 ٩٥بەندی 
 

ان و پشرنینا چاوەکانی النگدن لەوکاتەی کۆمریوتەرەکە کەوتە گەڕ
 لەسەر شاشەکە ال نەدەکەوتن. 

پێاااانج خااااولەی تێاااارەڕی تەنیااااا دوو ئاماااااژەی نیشااااان داا لاااا  
 .هەردووکیشیان پەیوەندیدار نەبوون

پاااامێن گیتاااوم لە ژوورەکەی تەنیشااات باااووا خەریرااای ساااازکردنی 
خواردنەوەیەکی گەرم بوو. النگدن و ساۆفی ڕاشاراوانە داوایاان لە 

کرد لەپاڵ ئەو چایەی بۆ هێنان بەڵرو  اوەیەکی گەرمیشایان  گیتوم
باااۆ ئاماااادە براااا. لە دەنگااای ماااایررۆی ژووری تەنیشاااتەوەا النگااادن 
گومانی بۆ ئەوە چووا گیتوم بە ئامادەکردنی نێساراف  مێواناداریان 

 برا.
 لە کۆتایشدا کۆمریوەتەرەکە زەنگێری خۆشی لێوەهات.
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دۆزیبێااااتەوەا" گیتااااوم لە  "دەنااااگەکەی بە جااااۆرێرە بەڵرااااو شااااتێری -
 ژوورەکەوە وا بانگی کردن.  "ناونیشانەکەی چییە؟"

 النگدن چاوی لەسەر شاشەکە کرد.
 داستانی  جامەکە لە ئەدەبیاتی سەدەکانی ناوەڕاستدا:
 .چامەیەی  لەسەر سێر گاوین و سوارچاکە کەسرەکە

 "داستانی  سوارچاکە سەوزەکەا" النگدن وا بانگی کردەوە. -
ەا" گیتااااومیش وەنماااای دایەوەا "ئەوەناااادە  ئەفسااااانەی "باااااش نیاااای -

 زەبەالحی کەس  لە لەندەن نەنێیراون."
النگاادن و سااۆفی  بە حەوسااەڵەوە لەبەردەم شاشااە کۆمریااوتەرەکە 
چااااوەڕ  باااوونا دوو نیشااااانەی گومانااااوی دیاااارە پەیااادا بااااوون. 
کاتێریش کرتە لە کۆپیوتەکەوە هاتا شتێری چااوەڕواننەکراوی  بە 

  مانی نمایش کرد.زمانی ئەڵ
 .ئۆپێراکانی ڕیچارد واگنەر

 "ئۆپێراکانی واگنەر؟" سۆفی وای پرسی. -
گیتاااوم لەڕێگاااا باااوو بە خاااۆی و  ااااوەکەی هااااتەوە. "پێااادەچ  ئەو 

 شتێری سەیر ب . ئەر  واگنەر سوارچای بوو؟"
"نەخێرا" النگدنیش وا وەنمی دایەوە و لە پڕێریشاەوە  شاتەکە الی  -

ئەو بەنم ئەو ماسااۆنیێری ناسااراو بااوو." ئەو سااەرنڵڕاکێش بااوو. "
. لەگەڵ مۆزارتا بیتیۆڤنا شەکسریرا گێرشوینا هاودینی و دیزنی
بەچەندان بەرگە کتێب لەبارەی پەیوەندی توندوتۆڵی ماساۆنەکان و 
ساااوارچاکەکانی پەرساااتگاا مریااادانی ساااایۆن و جاااامە پیااارۆزەکە 

ەتوان  نوسراون. "من دەمەو  سەیری ئەمەیان برەم. ئەر  چۆن د
 هەموو دە ەکە ببین ؟"

"پێویسات ناکااا ساەرتاپای دە ەکە ببیناایا" گیتاومیش وای پێگااوتەوە.  -
"کرتە لەسەر  ناونیشانەکە بارەا ئیادی کۆمریاوتەر ساەرەداوەکان و 
وشااە خااوازراوەکەت دەدادەتە دەساات.  پااێش و پاشاای وشەکەشاات 

 وەی بەردە ێ  بۆ نمایش دەکا."
چاای دەکاااا لاا  هەرچۆنێاا  باا  النگاادن نەیاادەزانی خااانمەکە باساای 

 کرتەیەکی لەسەر کرد. پەنڵەرەیەکی نوێی بەڕوودا کرایەوە.
 ... سوارچاکە ئەفسانەییەکە  ناوی پارسیافا  بووا ئەوەی...
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 ... پرسی جامە ئەفسانەییەکە مایەی مشتومڕ...
 ...١٨٥٥... کۆمەڵەی مۆزیررەروەری لەندەن لە 

 کۆپلەکانی ڕێبییرا  ئۆپێرای پاپا...
 ۆڕی واگنەر لە بیریتا ئاڵماانە...گ

"پاپایەکی نادروستا" النگدن وایگوت و نامراد بوو. لەگەڵ ئەوەشدا   -
کەوتباااووە بااان بانااادۆری سیساااتمەکە. ئااااخر وشااااەکلیلەکە لەگەڵ 
بەردە ەکە بەی باااوو باااۆ ئەوەی بەبیاااری بێنێاااتەوەا کە ئااااۆپێرای 

میساای واگنەرا لەپێناوی ماری ماجدەلینا و دەمارەخوێنی خاوێنی  
مەساایا بااووا ئەمەشاای لە ڕێاای گێااڕانەوەی چیرۆکاای سااوارچاکێری 

 گەنج دەگێڕایەوەا کە بەدوای ڕاستیدا وێڵ بوو.
"ئاراماات هەباا ا" گیتااوم  بەسااووربوونەوە وای پێگااوت. "ئەمە یاااری   -

 ژمارەکانە. لێگەڕ  با دەزگاکە کاری خۆی برا."
ەنااادین لە خولەکەکاااانی داهااااتووداا کۆمریاااوتەرەکە ئامااااژەی بە چ

نیشااانەی جااامەکە داا بە هێنااانەوەی دە اایش لەبااارەی روبااادۆریا 
ە ناودارە گەڕۆکەکەی فەرەنسا. النگدنیش زانیا ڕێارەوت 273شایەر

کەشااایش  ministerشاااایەر و  minstrelنەباااوو هەردوو وشاااەی 
 274هەمااااان ڕەگاااای وشااااە ئیتمۆلۆژیەکەیااااان هەیە. ترۆبادۆرەکااااان

یشەکانی کڵێسای ماری خزمەترارە  گەڕۆکەکان بوونا یاخود کەش
ماجدەلینا بوونا کە موزیریان بۆ باڵوکردنەوەی چیرۆکای  مێیانەی 
پیرۆز لەنێو چین و توێیە میللییەکانادا بەکاار دەهێناا. تاا ئەمڕۆشای 
لەگەڵ داباااا  شااااایەرەکان گااااۆرانی بە چاااااکەی "خاتوونەکەمااااان" 
هەڵااادەڵێنا ئەو ژنە شوخوشاااەن  و تەلیساااماوییەی کە تاااا هەتاااایە 

 کردبوو.خۆی بزر 
بە تاساەوە ساەیری  ساەرەداو و وشاەکلیلە نمایشارراوەکانی ساەر 

 شاشەکەی کردا بەنم هیچی وای نەدۆزییەوە.
 کۆمریوتەرەکە دیسان  کنە و پشرنینی خۆی کردەوە.

 سوارچاکەکانا ناکەسبەچەکانا پاپاکانا ئەستێرەی پێنج ال:
 چیرۆکی جامە پیرۆزەکە لە ڕێی گەمەی تارۆتەوە.
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  Minsttel ؛ واتای گۆرانی بێژ دەدا، بەاڵم گۆرانیبێژێکی گەڕۆک، لە چوارچێوەی بەردەقەکەدا
 زیاتر شایەر بووە، کۆنە وشە کوردەوارییەکەی بەسەردا دەشکێتەوە.
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  Troubadours ی باشووری فەرەنسا.١٣تا  ١١شایەرە گەڕۆکەکانی سەدەکانی 
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ەی سەرسامی نییەا" النگدن وای بە سۆفی گاوت. "هەناد  "ئەمە مای -
لە سااەرەداوکانی ئااێمە  هەمااان ناااوی تاکەکااانی کارتەکااانی هەن." 
دەساااتی باااۆ ماوسااای کۆمراااوتەرەکە بااارد و کااارتەی لەساااەر کااارد. 
"سۆفیا نازان  ئاخۆ کات   گەمەی تارۆتتاان دەکاردا  ەت باپیرەیات 

یەکای زارەکای چیرۆکای ئاماژەی پێاداوەا ئااخر ئەم یاارییە گێڕانەوە
 مەلە ونبووەکە و ئەهریمەنی کڵێسا سەرکوترەرەکەیەتی."

سااااۆفی چاااااوێری تێراااارد سااااامناکانەش دەهاااااتە بەرچاااااو. "هاااایچ  -
 بیرۆکەیەک  لەبارەی نییە."

"ئەمە مەبەساااااتەکەیە. لەڕێااااای فێرکردنااااای ئەو گەمە مەجاااااازییەداا  -
ی شوێنرەوتووانی جامەکە  پەیامەکیان بە دەمامرادراوی لەبەرچااو

کڵێساکە دەشاردەوە." النگدن مەرا ی ئەوە بووا تۆبڵێی یااریرەرانی 
 -ئەمڕۆ چەند لەبارەی کلایلە مەتەڵای چاوار ڕیازە کاارتەکە دەزانان 
 -ماچەکانا کووپەکان)دڵەکان(ا سێرەڕەکان)ساینەکەکان(ا دینارەکاان

هێمای ئامااژەداری جاامەکەنا ڕاساتەوخۆش نیشاانەی چاوار رێازە 
شمشاااێرەکانا بادەکاااانا گاااورزی پاشااااا  کاااارتەکەی تاااارۆتن وەی

 ئەستێرەی پێنج ال.
 تی ەکە. نێر.  –ماچەکان شمشێرەکانن  

 کوپە )دڵەکان( بادەکانن اااا جام)بادە( . م .
سێرەڕەکان)سینەکەکان( گورزەکانن ااااا هێڵە پاشایەتییەکە. دەستەی 

 گوڵەکە.
 ی پیرۆز.دینارەکان پێنج پەلرەکانن اااا خواوەندە مێینەکان. مێینە

دوای چوار خاولەکی دیارەا کاات  هەساتی ترساێ  بەساەر النگدنادا 
داهاتا بەوەی هیچی وای لە سەرەداوە نمایشرراوەکان هەڵنەکڕاندا 

 کۆمریوترەکە کرتەی لێوەهات و لیستێری دیرەی نیشان دا.
 هێزی ڕاکێشانە بلیمەتەکە:

 بیۆگرافیای سوارچاکێری نو .
دن بەدەناگەوە باانگی گیتاومی کارد. "هێزی ڕاکێشانی بلایمەت؟" النگا -

 "بیۆگرافیای سوارچاکێری نو ؟"
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گیتااومیش سااەری لە گۆشااەکە دەرهێنااا. "چەنااد نااوێیە؟ ترااایە نەڵێاای 
سێر ڕودی جولیاانییەکەی خاۆتەا مان پێماوایە ئەو هەناد  لە تاامی 

 بردۆتە دەر."
النگااادنیش  شاااتێری بەرامااابەر )ساااێر میااا  جااااگەر(ی ساااوارچاکە 

وا بەنم خاااااۆ ئەوە جاااااێگەی ئەوە نەباااااوو ناااااووێیەکە لەدڵااااادا باااااو
باسوخواسی سیاسەتی بەریتاانی تااوتو  برار . "دەی باا چااوێری 

 ل  برەین." النگدن پوختەی سەرهێڵەکەی کرتە کرد.
 ... سوارچاکێری شەڕەفمەندا سێر ئیسحاق نیوتن...

 لە لەندەندا و ... ١٧٢٧... لە 
 ... گۆڕەکەی  لە کڵێسای وێستمینیستەرە...

 اپا ئەلێرساندەرا  برادەر و هاوپۆلی... ... پ
"پێماااوایەا زاراوەی تازەبااااوا زاراوەیەکااای ڕێااایەییە" ساااۆفی وای بە  -

 گیتوم گوت. "ئەمەیان کتێبێری کۆنە. لەبارەی سێر ئیسحاق نیوتنە."
گیتوم لە ڕارەوەکەدا سەری بۆ بادا. "بااش نیایە. نیاوتن لە کڵێساای  -

نتایەتی ئینگلیاازی.  سااەی وێستمینیسااتەر نێاایراوەا پااێگەی پرۆتسااتا
لەسااەر نیاایەا هاایچ پاپااایەی لە کاااتی ناشااتنیدا ئامااادە نەبااووە. ئەر  

 کرێ ا شەکری تێرەم؟"
 سۆفی سەری بۆ لە اند.

 گیتوم چاوەڕ  بوو. "ڕۆبەرت؟" -
دڵاای النگاادن کەوتە کوتەکااوت. چاوەکااانی لەسااەر شاشااەکە الدان و  -

 "هەڵستا. "ئەر ا سێر ئیسحاق نیوتن سوارچاکەکەمانە.
 سۆفی هێشتا هەر دانیشتبوو. "ئەوە باسی چی دەکەی؟" -
"نیوتن لە لەندەندا نێیراوەا" النگدن وای پێگوت. "کارەکانیشی بوونە  -

مایەی زنڵیارەی لە ڕق و تاووڕەیی کڵێسااکە. خۆیشای مامۆساتای 
 گەورەی مریدانی سایۆن بوو. ئاخر لەوە زیاتر چیت دەو ؟"

ەکە دا. "ئەدی چای لەباارەی "لەوە زیاتر؟" سۆفی ئاماژەی بە شای ر -
ئەوە دەڵێی کە سوارچاکێ  پاپایەی ناشتبێتی؟ خۆ گوێت لە گیتوم 

 خان بوو. نیوتن لەالیەن پاپای  کاسۆلیری نەنێیراوە."



574 

النگاادن خااۆی گەیاناادە ماوساای کۆمریااوتەرەکە. "باشااە کاا  باساای  -
پاپااایەکی کاسااۆلیری کااردووە؟" ئینڵااا کاارتەی لەسااەر وشااەی پاپااا 

 واوی ڕستەکە هاتە سەر شاشەکە.کردا ئەوسا تە
بەخاکساااراردنی ساااێر ئیساااحاق نیاااوتنا بە ئاماااادەبوونی پاشاااا و 
خانەدانەکاااااان باااااووا پاپاااااا ئەلێرسااااااندەری بااااارادەر و هااااااوپۆ  
سەرپەرشتی کردا ئەوکەسەی بەرلەوەی بخرێتە گۆڕەوە بەدوانێ  

 زۆری پەسن دا.
پاپااا النگاادن سااەیرێری سااۆفی کاارد. "ئااێمە لە دووەمااین لێگەڕانااداا  -

ئەلێرساااااندەر." ئیسااااتێری بااااۆکردا  .ڕاستودروسااااتەکەمان دۆزیەوە
 ئینڵا گوتی ؛ "پاپایەی."

 سۆفیش هەڵساا حەپەساو دیار بوو.
دیسااااااان ژای سااااااانیێر مامۆسااااااتای دووجااااااار دووپاااااااترردنەوەا 

 سەلماندییەوە کە پیاوێری زێدە بیرتییە.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٦بەندی 
 

 ا هاتەوە.سینی بە ڕاچڵەکینێرەوە لەخەو بەئاگ
نەشااایدەزانی ئااااخۆ باااۆچی بێااادار باااۆتەوەا یااااخود چەناااد دەبااا  

؟ ئیااااادی هەڵساااااایەوە لەساااااەر تاااااۆبڵێی خەون ببیااااان خەوتاااااووە. 
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 یاات دانیشااتا گااوێی بااۆ دەنگاای هەناسااەی هەمااوو  275تەختەبەڕێا 
ئاکنڵیانی بارەگاای ئۆپیاوی دای هەڵخساتا ئەو بێادەنگیە تەنیاا بە 

ە ژووری خااوار خااۆی ورتەورتاای ویردخوێناادنەوی یەکێاا  شااراا ل
خەریراااای نااااوێی و دومااااا کااااردن بااااوو. ئەم دەنگااااانەش بااااۆ ئەو 

 ئاشنابوونا هەر دەبووایە مایەی دڵنەوایی بووبان.
کەچاایا وێااڕای ئەوەشا  چاااوەڕواننەکراوانە هەسااتی بە مەترساای 

 کرد.
ئینڵاااا هەڵسااااا تەنیاااا جلااای ژێرەوەشااای لەبەردا باااوونا بەرەو الی 

؟ مەیاادانەکەی بە دوام کەوتااوونئەوە چیاایەا پەنااڵەرەکە ڕۆیشاات. 
خوار  کەسی لێنەبووا کتومت وەی چۆن کات  لێییاتە ژوور چۆڵ 
بوو. ئێستاش هەروا. ئەو گوێی هەڵخسات. هەماووی بێادەنگی باوو. 

؟ دەمااێرە سااینی ڕاهاااتووە متمااانە بە باشااە ئەدی بااۆ نائاسااودەم
 دڵخەبەردانی خۆی برا. ئاخر هەر دڵخەبەردان بووا  ئەوی لە تاافی 
مێردمنداڵیااداا بەر لە زیناادانی مارساایلیاا وەی منااداڵێری سەرشااە ام 
بە ساااااەالمەتی هێشاااااتبووەوە. ئەمەش زۆر لەپاااااێش ئەو کااااااتەیا 
جااارێری دیاارە لەسااەر دەسااتی مەتااران ئارینگارۆسااادا باااییێتەوە. 
سااەری لە پەنااڵەرەی ژوورەکە بااردە دەرا ئینڵااا تارمااایی بااۆدی 

ەوە بۆ دەرکەوت. لەساەر تڕومبێلێری لەو دیوی دەرەوەی شوورەک
بۆدی تڕومبێلەکە فیرەی  پۆلیس داندرابوو. ئیادی نااوکەوە دارینای 

 هۆڵەکە خڕەی تێرەوتا زنڵیری سەالمەتی دەرگەکەش ڕاکشا.
سینی خۆزاییانە جوونا چاوی بە ژوورەکەدا گێڕاا خێرا خۆی لە 
پشااااات دەرگەکە حەشاااااار دا و دەرگااااااکەش کااااارایەوە. یەکەماااااین 

هاتەژوورا دەمانچە بەدەست جارێ  سەیری الی ئەفسەری پۆلیس 
چەپ و ئینڵاااا الی ڕاساااتی ژوورەکەی کاااردا وادیااااربوو ژوورەکە 
چاااۆڵ هاااۆڵ بااا . بەرلەوەی باااۆی دەربااارەو  ساااینی لە کاااوێیەا 
ساااااینی بە پاڵەپەساااااتۆیەکی زۆرەوە دەرگەی پێاااااوەداا لەوکاااااات 
پۆلیساااااای دووەم دەهااااااااتە ژوور و دەرگەکەی بەرکەوت و کەوتە 

ی. کاااااتێریش ئەفسااااەری یەکەم ویسااااتی تە ەی لێبراااااا سااااەر زەو
سااینی زەبرێراای لە  اچەکااانی دا. دەمااانچەکە تە اایا گااوللەکە بە 
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 بەڕ: بەڕە، پارچە ڕایەخێکی سادە.  
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شااااوێنێ  لە ژوور سااااەری سااااینی کەوتا لەوکاااااتەی سااااینی 
زەبرەکەی لە گوێزینگی پۆلیساەکە داا یەکساەر کەوتە ساەر زەوی. 
پۆلیساااەکەی دووهەمااایش هێااازی دایەوە بەرخاااۆی تاااا لەساااەر پااا  

وستێتەوەا سینی لێیوەرسوڕایەوە و شاپێری لە ئەژنۆی ئەویاش ب
 دایەوەا ئیدی بەسەر پەییەکاندا کەوت و غلۆربۆوە نێو هۆڵەکە.

بەنیوە ڕووتی ساینی بە پەییەکاان دابەزی. زانای ناپااکی دەرهەق 
کراوەا بەنم ک  وایرردووە؟ کاتێریش گەیشتە هەیاوانەکەا پۆلیسای 

ە بوون. سینی ڕووی خاۆی وەرگێاڕا زیاتر لەبەر دەرگەی پێشەو
و بە ئاراسااتەی دیااارە بەنێااو  اااوونیی هااۆڵی ئاکنڵییەکانااادا چاااوو. 
شااوێنی ژنااان. هەمااوو بارەگااایەکی ئۆپیااوی دای شااوێنێری وایااان 

بەنێاو ڕاڕەوە تەناگەکەی هاۆڵەکەدا ڕۆیشاتا خاۆی گەیانادە  هەبوو.
ئەو نانااادیرەا بەالی کارمەنااادە تۆ یوەکانااادا ڕەت باااووا ئەوان لەبەر 

زەالمە بەڵەکە نیاااوە ڕووتە هەنتااان و لەتااااوانیش  اپوو اچااااغەکە 
بەگۆڕی وەربووا لە کۆتاییشدا تروسرایی گلۆپی دەرچاوونی بەدی 

 کرد.
بەو پەڕی خێاااراییەوە بە نێاااو دەرگەکەدا چاااووەدەرا گەیشاااتە بەر 
باااارانا ئەوەنااادە خێااارا دەڕۆیشاااتا ئەو پۆلیساااەی ڕاسترەوڕاسااات 

یا تا خۆیان پێ  دادا. شانە پانوپۆرەکاانی بەرانبەری دەهاتا نەیبین
ساااینی بەر  ەفەسااای ساااینگی پۆلیساااەکە کەوتا لەبەر زەبااارەکە 
پۆلیسااەکە بەپشاااتدا کەوتە ساااەر شۆساااتەکە و سینسیشااای کەوتە 
سااەر. دەمااانچەی ئەفسااەرەکە کەوتە ئەو گااۆڕە. سااینی گااوێی لە 
دەنگاای پیاوەکااان بااوو بە هاتوهاااوار لە هااۆڵەکەوە دەهااات. بەخااۆ 

نگڵۆزکردن دەمااانچەکەی هەڵگاارتەوەا ئینڵااا پۆلیسااەکانی دیاارەش بااا
گەیشتن. تە ەیەی لە الی پەییەکانەوە هاتا سینسایش هەساتی بە 
زوورانەوەی ئازارێاا  لە پەراسااووەکانی کاارد. ئیاادی دەهااری بااووا 

 دەستبەج  تە ەی لەهەر س  ئەفسەرەکان کردا خوێنیان پڕژا.
ا سااێبەرەکە لە شااوێنێ  لەپشاات ئەو سااێبەرێری تاریاا  پەیاادا بااوو

هاااااتا نەیزاناااای کااااو  بااااوو. کاااااتێریش دەسااااتێری تااااووڕە شااااانە 
ڕووتەکەی گرتا هەستی کارد وەی ئەوەی هێازی دەساتەکە لەگەڵ 
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هێزی ئەهریمەن تێرەنو بووە.  پیااوەکە لەبان گوێادا هااواری کارد: 
 !سینی نەکەی

ساااااینی ساااااووڕایەوە و تە ەی لە دەماااااانچەکەوە هێناااااا. ئیااااادی 
ان بەیەی گەیشتن. ئینڵا سینسیش لەگەڵ بەالداهااتنی چاوەکانیشی

 ئارینگارۆساداا تۆ یوانە لە  یڕژنی دا.
 
 
 
 
 
 

 ٩٧بەندی 
 

زیاتر لە س  هەزار کەی لە  کڵێسای وێستمنیساتر لەگاۆڕنراون و 
مەزاریااااان بااااۆ کااااراوە. هەنااااوانە زلەکەی ناااااوەوە پااااڕ لە گااااۆڕ و 

امیران و پاشااااااماوەی پاشاااااااکانا دەوڵەتاااااامەدارانا زانایااااااانا شاااااا
موزیریەنااانە. لە هەمااوو کااون و  ااوژنبێیرەوە گااۆڕ هەیەا  ەبااارەی 
گۆڕەکااانیش دەگااۆڕ ا لە هەمووشاایان   ەبە و بەشاارۆترا گااۆڕی  
شاااااااژنە ئەلیزابێتاااااای یەکەمەا هەر لە مەزارێراااااای داپۆشااااااراوا کە 
گومبەزێری تایبەتی لەساەرەا تاا دەگااتە گاۆڕی خاکییاانە کە هیچای 

کەی نەبا ا ئەمەش بە تێرەڕینای ڕۆژگاار و لێنەماوەتەوە تەنیا نااوە
پێخوستی خەڵ ا کەی زەینی بۆ پاشماوەکەشای نەدەچاووا مەگەر 

 هەر ناوەکەی نەب .
شاااوێنەکە لەساااەر نەخشاااەی کاتەدراییەکاااانی ئاااامینیسا چاااارتەر و 
کااتنەربری ڕۆناراوەا لا  کڵێساای  وێستمینیساتەر نە بە کاتێادرا نە 

رااو شااوێنەکە مااوڵری تااایبەتی بە کڵێسااایەکی ئاسااایی دادەناادر ا بەڵ
پاشایەتییەا بابەتێرە دەچێتە بن نااوی ساەروەرێتی. هەر لەوکاارەی 

دا ١٠٦٦کە ویلیەماااای جییااااانگیر لە ڕۆژی لەدایربااااوونی میسااااا لە 
بۆنەی تاج لەسەرنانی لەو  بۆ ڕێرخراا ئیدی ئەو بن هەنوانە بووە 
بە شوێنی باۆنە بێیمارەکاانی پاشاایەتی و دەوڵەتا ئەوەش هەر لە 
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پیاارۆز) ەدیس( زانیناای ئەدواردەوە تااا ئاااهەنگی شااازادە ئەناادریۆ و 
سارا فێرگەسۆن و بەخاکسراردنی هێنری پێنڵەما شاژن ئێلیزابیتی 

 یەکەم و شازاداە دایانا.
سەرباری ئەو هەموو شتانەشا کاتێ  النگدن پێی نایە بن هەنوانی 

ەنیا یەی کڵێساکەا هیچ کامیان لەو شتانە سەرنڵی ڕانەکێشاا ئەو ت
شااتی لەبەرچاااو بااووا ئەویااش  گااۆڕی ئیسااحاق نیااوتنا سااوارچاکە 

 بەریتانییەکە بوو.
 .لە لەندەن سوارچاکێ  کەوتووەا پاپایەی ناشتوویەتی

ئیااادی بەنێاااو دەروازەکەدا بەرەو بەشااای بااااکوور ڕۆیشاااتا لەو  
النگاادن و سااۆفی تووشاای  پاسااەوانەکان هاااتنا بەڕێاازەوە دوایااان 

ی ئاسندۆزەرەوەدا بچنا ئااخر ئێساتا ئەو شاتە لێرردن بەنێو کابینە
لە زۆر شااوێنە ئەنتیاا  و پاشااماوە دێرینەکااانی لەندەناادا دەبیناادر . 
ئەوانا هەردووکیااان بەنێااو دەزگااا پشاارنەرەکەدا ڕۆیشااتن و هاایچ 
زەنگیشااای لێااانەدا. ئینڵاااا لەساااەر ڕۆیشاااتنیان باااۆ چاااوونە نێاااوەوە 

 بەردەوام بوون.
ڵێسای وێستمنیستەرداا النگدن لەگەڵ چوونە ژوورەوەشدا بۆ ناو ک

هەسااااتی کاااارد لەپڕێاااا  دنیااااای دەرەوە بااااووە هەڵاااا  و نەمااااا. نە 
ژاوەژاوی هاتوچۆا نە گهەی باا نە ورشەی بااران و نە هایچ. تەنیاا 

 بێدەنگیێری کپا وەی ئەوەی دەنگدانەوەی سرتەکەی خۆی ب .
النگاادن و سااۆفی هەر پێیااان نااایە نێااو هەیااوانەکەی کڵێساااکەا وەی 

خەڵری چاویان بەرەو بنمیچەکە بەرزکردەوەا ئااخر وەی  زۆرینەی
ئەوەی دۆزەخ لەسەرەوە داکەوتبا . ساتوونە بەردە بۆرەکاان وەی 
هەورەساااووە بەرەو ژوور هەڵچووباااوونا بە شاااێوەیەکی چەمااااوە 
بەرزبباااااوونەوە پاشاااااان بەساااااەر نااااااوکەوەکەدا شاااااۆڕببوونەوە. 
 لەپێشاااااەوەشا البااااااڵی بااااااکوور میناااااای دۆڵێرااااای  اااااووڵا جاااااامە
ڕۆشنەکەشااااای وەی خەرەنااااادی هەزار بەهەزار دیاااااار دەکااااارا. لە 
ڕۆژاناااای خۆرەتاااااودا ناااااوکەوی کڵێساااااکە بریقوبااااا ی تیشاااا  و 
ڕەنگەکانی باوو. لا  ئەماڕۆا بااران و تااریری ئەوێای بە شاێوەیەکی 
 ترسناکانەی نیشان دەداا زیاتر بە گۆڕستانێری ڕاستە ینە دەچوو.
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ەیەکەوە وای بە النگادن "ئەمڕۆ هەر بەڕاستی چۆڵە." سۆفی بەسارت -
 گوت.

النگاااادنیش هەسااااتی بە نااااامرادی کاااارد. حەزی دەکاااارد خەڵرێراااای 
. النگادن نەیدەویسات ئاخر خۆ شاوێنێری میللیایەزۆرتری لێبووایە. 

ئەزموونی چۆڵیەتی کڵێسای پەرستگایان لا  دووباارە ببێاتەوە. ئەو 
پێشااااابینی جاااااۆرە ئاسایشااااارارێزییەکەی لە شاااااوێنە گەشاااااتیارییە 

دەکاااردا بەنم یاااادەوەری النگااادن باااۆ وەرزی هااااوینی  میللییەکاااان
ئاااپۆرای گەشااتیاران بااۆ نێااو کڵێسااای وێستمینیسااتەر دەگەڕێااتەوە. 
ئەمااڕۆش بەیااانیێری ئەپریلاای باراناااوی بااوو. لەجیاااتی جەنڵاااڵی و 
تیشااردانەوە و بااریقەی جامەکااانا النگاادن هەر  چااۆڵی و تارمااایی 

 سێبەری ئەوێی بینی. 
ەی ئاسایشارارێزدا ڕەت باووین." ساۆفی وای "خۆ ئاێمە بەنێاو کاابین -

بەبیر النگدنادا هێناایەوەا دیااربوو لە نیگەرانای النگادن تێگەیشاتبوو. 
 "ئەگەر هەر کەسێ  بێتە ئێرەا ناتوان  بە چەکەوە بێتە ژوور."

النگدن سەری بۆ لە اندا ل  هەر خۆپاارێز باوو. ئەو حەزی دەکارد 
سااۆفی دەترسااا لەوەی  پۆلیساای لەناادەن لەگەڵ خۆیاادا بێناا ا بەنم 

هاایچ لەبااارەی ئەوە نااازان  ئاااخۆ کاا  لە کاربەدەسااتان دەسااتی لەم 
ا ئااێمە پێویسااتمان بە گەڕاناادنەوەی کریرتیسااەکەیەیاااریەدا هەباا . 

 .ئاخر کریرتیسەکە کلیلی هەموو شتێرەسۆفی بەپێداگیریەوە. 
 بێگومانا ئەویش ڕاست بوو.

 ە.کلیلەکە بۆ ئەوەی ) الی( بەزیندویی بگەڕێتەو
 کلیلەکە بۆ دۆزینەوەی جامە پیرۆزەکە.

 .کلیلەکە تا بزاندر  ئاخۆ ک  بەدوایەوەیەتی
بااۆ بەدبەختاایش تاااکە دەرفەتاای گەڕاناادنەوەی بەردەکلاایلەکە دیااارە 
هاااتنە ئێاارەیە و ئێسااتاش.... ئەوان لەسااەر گڵرااۆی ئیسااحاق نیااوتن. 
ئەوەی کریرتیسەکەشاای پاا  باا ا دەباا  سااەری ئەم گڵرااۆیە بااداا تااا 

ەکە هەڵبێناا ا خااۆ ئەگەر ئەوان پێشااتر نەهاااتبن و گەڕاباانەوەا مەتەڵ
 سۆفی و النگدن بەنیاز بوون ڕێگەیان پێبگرن.

بە ئا ااااری دیاااواری الی دەساااتەچەپ بەڵراااو دەرچەیەی ببینااانەوەا 
ئیااادی ئەوان بەرەو البااااڵە تااااریرەکەی پشااات زنڵیااارە دینگەکاااان 
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 ڕۆیشاااااتن. النگااااادنیش دیمەنااااای گرتنااااای الی تیبینگااااای لە خەیااااااڵ
دەرنەدەچووا دیمەنی بە باارمتەگرتن و فڕێادانە پشاتی لێماوزینەکە. 
خااۆ ئەو کەسااەی فەرمااانی کوشااتنی ئەناادامانی مریاادانی سااایۆنی 
دەرکردباااووا دوودڵااایش نەدەباااوو تیبینگااایش بە هەماااان دەرد بباااا. 
ڕووداوەکەش بە تەوسااااێری دڕناااادانە دەچااااووا کە سااااوارچاکێری 

بڕفێنااادر  کە بەدوای  بەریتاااانی لە بەردەم گۆڕەپاااانی مااااڵی خاااۆی
 سێر ئیسحاق نیویتندا دەگەڕ . 

"کااامە ڕێگااا؟" سااۆفی بە دەم ئاااوڕدانەوە لە دەوروبەری خااۆی وای  -
 لە النگدن پرسی.

. النگدنیش هیچ بیرۆکەیەکی بۆ نەبوو. "ئێمە دەب  ڕێنوێنێ  گڵرۆکە
ببینینەوە و لێی بررسین." النگادن دەیزانای پرسایارکردنەکە باشاترە 

باڵەکاناااااااادا هەر بگەڕێاااااااان و بسااااااااووڕێن. کڵێسااااااااای لەوەی بە ال
وێستمینیسااتەر پااڕ لە گڵرااۆیەا هەر ژور و بسااتێری جێاای گااۆڕێرە. 
هەروەی مااۆزەی لااۆڤەریش تەنیااا یەی دەروازە هاااتنە ژوورەوەی 
هەیەا بەهااۆی ژوور و الباااڵە زۆرەکااانیا ماارۆ دەتااوان  بە ئاسااانی 

بادۆزێتەوە.  بێیتە ژوورا بەنم هونەر ئەوەیەا ڕێگەی چوونەدەرەوە
ا ئەمە  سەی یەک  لە  هاوڕێرانی ڕێ  داودانانەوەیە بۆ گەشتیاران

النگاادن بااوو. بە شااێوە تەالسااازی کنساایرییانەا کڵێساااکە لەسااەر 
شێوەی خاچێری کەتەی تیای ڕۆناراوە. بەنم بە پاێچەوانەی زۆر لە 
پەرسااااااتگاکانا دەروازەکەی لەالچەپاااااای بااااااوو لەجیااااااااتی ئەوەی 

انداردی کڵێسااکان. لەوەش زیااتر کڵێسااکە لەپشتیەوە ب  وەی سات
چەند الباڵێكیشی پاشرۆ باوون. هەر هەنگااوێری هەڵە بەبان تاا ێری 
هەڵەدا دەتباااا ئیاادی گەشااتیارەکە وەی چااۆن لە تااوونی بابااادا باا ا 
بەنێااو ئەو هەمااو تاااق و دەرچەی الوەکاای و الباڵاادا کە بەدیااواری 

 بەرز بەرز دەورەدراوەا ون دەب .
ی سااوورباوەیان لەبەردایەا" النگاادن وای گااوت و لە ڕێنوێنەکااان جلاا -

ناوەنااادی کڵێسااااکەش نزیااا  دەباااووەوە. بەالریاااش بەنێاااو دیااانگە 
بریقەدارەکااانی  وربااانیگەی ئەوسااەری الباااڵی باشااوور دەیڕواناایا 
النگدن بینی چەند کەساێ  لەساەر دەسات و ئەژناۆ دەخوشان. ئەم 

تێری باااو جااۆرە حەجە پرۆسااتانتییە لێاارە لەالباااڵی شااامیرەکان شاا
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 باااااووا هەرچەنااااادە شاااااتەکە پێااااادەچی لەوەی  دیاااااارە پیرۆزتااااارە.
 .گەشتیاران خۆیان لە گۆڕەکان هەڵدەسوون

"مااان هااایچ ڕێنوێنێااا  ناااابین ا" ساااۆفی وای پێگاااوتا "لەوانەیە هەر  -
 بەخۆمان گۆڕەکە بدۆزینەوە."

بەب  هیچ  سەیەی النگدن بە چەند هەنگاوێری دیرە بۆ ناوەڕاستی 
 ردا لەوێشەوە ئاماژەی بەالی دەستەڕاست دا.کڵێساکە ڕێنوێنی ک

سااۆفی کاتێاا  لە  ااوونیی هەیااوانەکەی کڵێسااای ڕواناای حەپەساااا 
ئاااخر لێاارەوە  ەبەیاای و شاارۆی تەالرەکە بەدیااار دەکەوت. "واوا " 

 ئیدی سۆفی گوتیا "دەی با ڕێنوێنێ  بدۆزینەوە."
 

ی لەهەمان سااتدا و لە دووری ساەد گەز لەوانەوە و لە نێاو هەیاوان
کلێساکەداا لەپشت شاشاەی  بو یەنەکاان و  دوور لەچااوی کەیا 
گڵرااۆی سااێر ئیسااحاق نیااوتن تەنیااا یەی کەساای بە دیااارەوە بااوو. 
مامۆساااااتاکە دە خاااااولەی دەبااااا  لەو  وەساااااتاوە و لە گاااااۆڕەکە 

 دەکۆڵێتەوە.
گڵرۆی نیوتن لە بەردەمەڕمەڕی ڕەشی توندو ای  دروسات کاراوەا 

ی خاااۆی بە جلااوبەرگی کاااۆنینەوە لە بەردەکەدا وێاانەی نیااوتن  وە
خااااااااوایەتیا –هەڵرەناااااااادراوە کە پاااااااااڵی بەسااااااااەر کتێبەکااااااااانی 

– کرۆنۆلۆژیا)کاتبەندی(ا بینایی و بنەما سروشتیەکانی  بیرکاری
دابۆوە. لەبەر پێای نیوتنادا دوو کاوڕییگەی باڵادار دەستنووساێریان 
بەرزکردبااووەوە. لە پشاات ئەویشااەوە هەرەم ) ااووچەکێری(  سااادە 

وەوە. هەرچەندە خودی  ووچەکەکە سەیر دیار بووا لا   یت کرابو
ئەو نیگاااااارەی لە نێاااااو ڕاساااااتی  اااااووووچەکەدا باااااووا ساااااەرنڵی 

 مامۆستاکەی بەالی خۆیدا ڕاکێشا بوو. 
 .تۆپێ 

. تااۆ بە مامۆسااتاکە لە مەتەڵە تەلیسااماویەکەی سااانیێری ڕواناایەوە
. ئەو تاااۆپە دوای تۆپێرااادا دەگەڕێااایا دەکااارا لەساااەر گاااۆڕەکە بااا 

ەی لەسااااەر ڕووی  ااااووچەکەکە دروسااااتررابووا بەشااااێوازی  زلەی
)باسۆ ڕیلیهۆ( هەڵرەندرابووا بەوەی هەموو جووتە تەنێری  وڕسی 
تێاااادا بەرجەسااااتە بااااووا کااااۆمەڵە ئەسااااتێرەا بااااازنەی بورجەکااااانا 
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ئەسااااااتێرەی کلراااااادارا ئەسااااااتێرە و هەسااااااارەکان. لە سااااااەرووی 
 ێران.ئەوانیشەوە وێنەی  خواژنی فەلەی لەژێر زێیەی لە ئەست

 .بێیمار تۆپ
مامۆسااتاکە سااەرەتا لە بااڕوایەدا بااووا هەر کااات  گااۆڕەکەی بیناایا 
ئەوا دۆزیاانەوەی تااۆپە ونبااووەکە کااارێری ئاسااان دەباا . لاا  ئێسااتا  
ئەو لەو بااااڕوایەی دڵنیااااا نیاااایە. ئەو لە نەخشااااە ئاااااڵۆزوبڵۆزەکەی  
ئاساامانەکان ڕامااابوو. تااۆ بڵێاای لەوێاادا هەسااارەیەکی ونبااوو هەباا ؟ 

ێری ئەستێرەدار لەنێو ئەو کۆمەڵەیەدا ون کرابا ؟ ئەو هایچ ئایا تۆپ
بیرۆکەیەکاای لەبااارەوە نەبااوو. وێااڕای ئەوەش مامۆسااتاکە گومااانی 

"سااوارچاکێ   –هەبااووا هەڵیێنااانی مەتەڵەکە ڕاشااراوانەو ئاسااانە 
؟ باشاااە مااان بەدوای چ تۆپێرااادا بگەڕێااا پاپاااایەی ناشاااتوویەتی." 

ەلەکناساااااای مەرجاااااای بەدڵنیاااااااییەوەا زانیاااااااری زۆر لەبااااااارەی ف
 پێشوەختەی دۆزینەوەی جامە پیرۆزەکە نییەا ئەدی چییە؟

 .شتەکە بای لە گۆشتێری گوڵەڕەزی و تۆوی نێو منداڵداندا دەکا
مشااوورخواردنی مامۆسااتاکە بە نزیربااوونەوەی چەنااد گەشااتیارێ  
پچااااااڕا. ئیاااااادی کریرتسااااااەکەی  خسااااااتەوە بەری و چاویشاااااای لە 

کەی نزیاا  ئەودا ڕەت بااوونا گەشااتیارەکان کااردا کە بە الی مێاازە
هەناااد  پاااارەی خێریاااان فڕێااادایە نێاااو ساااندوو ەکە و دەساااتیان لە 
هەناد  لە گۆڕەکاان دا. لەو  هەناد   ەڵەم و کااغەزی  گەورەیاان 
هەڵگرت کە کڵێسە بە ب  پارە لەوێی داناابوونا ئیادی بەو شاتانەی 
دەسااااتیانەوە بەرەو دەماااای کڵێساااااکە ڕۆیشااااتنا دیاااااربوو بەرەو 

یرەکان دەچوونا  لەو  دەستیان بە گۆڕی هەر یەی گۆشەی شام
 لە )شاوسەر(ا )تێنیسن( و )دیرنز( داهێنا.

دیسان مامۆستاکە لەو  بەتەنیا مایەوەا ئیدی جاارێری دیارە هەر  
لە تۆ ەسەرەوە تا بەری پێی گڵرۆکە لێیڕوانی. ساەرەتا لە  نیناۆکی 

وە  تااا پێیەکااانی کە لەبناای تااابووتەکەوە بااوون دەسااتیرێرردا لەوێاا
هەمااوو شااوێنێری نیااوتنی پشاارنیا چاااوی لە کتێاابە زانستیەکانیشاای 
کااااردا چاااااوی لە هەردوو کااااوڕییگە باڵاااادارەکەش و دەستنووسااااە 
بیرکارییەکەش کردا چاوی لە بیچمی   ووچەکەکە و تاۆپە زلەکە و 
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کاااۆمەڵە ئەساااتێرەکانیش کاااردا لە کۆتاییشااادا ساااەیری تەختەبەنااادە 
 ئەستێرە دارەکەش کرد. 

؟دەساتێكی لە چ جۆرە تۆپێ  لێرە بووب ... و ونیش بووب تۆبڵێی 
کریرتیساااەکەی نااااو بەرکااای داا وەی ئەوەی شاااتێری یەزدانااای لەو 

نێاوانی مان و جاامەکە تەنیاا پێانج دەسترارەی سانیێر بێاتە وەنم. 
 . پیتن

ئێساااتا هەنگااااوی باااۆ نێاااو گۆشاااەی شاشاااەی موزیریەنەکاااان نااااا 
ی ساااەیری  ورباااانیگە هەناساااەیەکی  اااووڵی هەڵمااایی و بە  اااوونی

ساااااەرەکییەکەی ئەوساااااەری کااااارد. نیگاااااای چاوەکاااااانی لەساااااەر 
 وربااانیگەکە ال کەوت و کەوتە سااەر ڕێنااوێنێری کڵێساااکە کە دیااار 

 بوو لەالیەن دوو کەسی ناسراوە بانگی کرا.
 .النگدن و سۆفی

بە هێواشاای مامۆسااتاکە چەنااد هەنگاوێاا  کشاااوەیە پشاات شاشااەی 
. ئەو پێشبینی کردبووا النگادن ا بووئەمە چەند خێرموزیریەنەکان. 

و سۆفی کۆدی شی رەکە دەشرێنن و دێنە الی گڵكۆی نیوتنا بەنم 
خێراتاااار لەوەی ڕەچاااااوی کردبااااووا هاااااتن. هەناسااااەیەکی  ااااووڵی 
هەڵمااییەوەا  رەوشەکەشاای لێراادایەوە. ئاااخر ئەو ڕاهاااتبوو لە گەڵ 

 باری لەناکاو تەڕدەستانە ڕەفتار بنوێن .
 .م پێیەخۆ من کریرتیسەکە

بە ئاااارامی دەساااتی باااۆ نااااو بەرکااای بااارد و دەساااتی بە شاااتەکەی 
دووهەم کەوت و متماااانەی پێبەخشااای: ئەویاااش دەماااانچە جاااۆری 
مێدوسا بوو. هەروەی چاوڕوان دەکراا ئامێری ئاسان دۆزەرەوەی 
پرسگای کڵێساکەا لەکاتێ  مامۆستاکە بەنێویادا ڕۆیشاتا زریانگەی 

یشااان دان و ئەواناایش بە لێااوە هاااتا لاا  ئەو ناساانامەی فەرماای ن
 ڕێزەوە بەڕێیان کرد و دەنگیان نەکرد.

هەرچەناااادە مامۆسااااتاکەا هیااااوای وابااااوو هەر بەخااااۆی مەتەڵاااای 
کریرتیسااەکە هەڵاادێن  و لە هەمااوو ئاااڵۆزی دەسااترارێری کەسااانی 

دیاارە دوور دەکەوێااتەوەا لاا  هەسااتی کاارد هاااتنی النگاادن و سااۆفی   
تیێنانی ئەو بە پێشاااااایاتێری خێربەخشااااااە. بە لێراااااادانەوەی شرساااااا

دۆزیاانەوەی تااۆپە ونبااووەکەی سااەر گڵرااۆکەا دەکاار  شااارەزایی 
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ئەوان بەکار بێن  و بیانقۆزێتەوە. ئااخر لە دوای هەماوو شاتێریشا 
خۆ النگادن تاوانی کاۆدی شای رەکە بشارێن  و گڵراۆکە بادۆزێتەوەا 
 ئەمەش هۆکارێری گونڵاوەا بتوان  تۆپە ونبووەکەش بدۆزێتەوە.

پاسوۆردەکەی زانیا ئەوا شتەکە دەکەوێتە ساەر خۆ ئەگەر النگدن 
 ئەوەی چۆن فشارێری ڕاستودروست بخاتە سەریان.

 .هەڵبەتە لەم شوێنە نا
مامۆستاکە ئاماژە بچرۆلە ڕاگەیەنادراوەکەی دەروازەی کڵێسااکەی 
بەبیار هااتەوە. ئیاادی دەمودەسات زاناایا ئێارە  باشااترین شاوێنە بااۆ 

 دەستخەرۆکردنی ئەوان.
ساای هەنااووکەیی ئەوە بااوو ... چ جااۆرە داوێریااان بااۆ بەنم تاااکە پر
 دابنێتەوە. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٨بەندی 
 

النگاادن و سااۆفی  بە لەسااەرخۆیی لە الباااڵی باااکوورەوە دەچااوونە 
پاااااێشا هەوڵیشااااایان دەدا هەر لەساااااایەی ئەو دینگاااااانەی لەو  بە 
بەرباڵوی هەبوونا بمێننەوە و کەی نەیان بینا . هەرچەنادە زیااتر 

ڕێگەی بن هەنوانەکەی کڵێسایان باڕیا لا  هێشاتا سایمای لەنیوەی 
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گڵرااۆی نیوتنیااان لێاادیار نەبااوو. تااابووتە بەردیاانەکەی نیااوتنا هەر 
لەو  باااووا بەنم لە گۆشاااەیەکی چەپەی باااووا لەالی ئەوان دیاااار 

 نەدەکرا.
"خاۆ بەالی کەمیایەوە کەی لێارە نیایە." ساۆفی وای چرپانادە گاوێی  -

 النگدن.
ە اند. دەروازەی حەرەمی کڵێساکەا کە گۆڕی النگدنیش سەری بۆ ل -

نیااوتنی لێباااووا بە تەواوی چااۆڵ باااوو. النگاادن بە سااارتەیەکەوە بە 
سااۆفی گااوت؛ "ماان دەچاامە ئەو ا تااۆش ئەگەر هەر کەسااێ  هاااتا 

 خۆت پەنا بدە اااا"
سااۆفیش هەر زوو لە پەنااای دیاانگەکە دەرچااوو بااووا بەرەو هااۆڵە 

 فراوانەکە ڕۆیشت.
النگادن بە ئااهێری هەڵرێشاا و بە غاار خاۆی  "کەسێك سەیر دەکااا" -

 گەیاندەوە الی سۆفی.
النگدن و سۆفی بە شێوەیەکی کەمەرەیای و بە بێادەنگی بەنێاو ئەو 
دیاااامەنە سەرنڵڕاکێشااااە ناااااوازەیەدا تێاااارەڕین... ئیاااادی گڵرااااۆیەکی 
مەڕمەڕی ڕەشیان بینی.... پەیرەری  نیوتن بە پااڵرەوتووی لەساەر 

یگەی باڵاااادار...  ااااووچەکێری ز ... هەڵرەناااادرا بااااوو... دوو کااااوڕی
 هەروەها تۆپێری زەبەلنحیش لەسەر گۆڕەکە هەبوو.

"ئەر  تااۆ بەمەت دەزاناای؟" سااۆفی بە دەنگێراای وا وڕماااوانەوە بە  -
 وای بە النگدن گوت.

 النگدنیش سەری خۆی باداا ئەوش سەرسام بوو.
"پێااادەچ  کاااۆمەڵەی خااااۆری لەساااەر هەڵرۆڵااادراب ." سااااۆفی وای  -

 پێگوتەوە.
ت  ئەوان گەیشااااااااتنە سااااااااووچەکەا النگاااااااادن هەسااااااااتی بە کااااااااا

دەستەوەسااتانیێكی هێواشاای خااۆی کاارد. ئاااخر گڵرااۆکەی نیااوتن بە 
تۆپەکاااان اااااا ئەساااتێرەکانا ئەساااتێرە کلرااادارەکان و هەساااارەکان 

تۆ بە دوای تۆپێردا دەگەڕێیا دەکار  لەساەر گڵراۆکە داپۆشراوە. 
ینێراااادا ؟ ئەوەی ئێاااارە وەی ئەوە وایە دەرزیاااایەی لەنێااااو کادباااا 

 بدۆزیەوە.
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"تەنە فەلەکییەکانا" سۆفی وای بە النگدن گاوت و خەمبااریش دیاار  -
 بوو. "ژمارەیەکی زۆریشن."

النگاادن ڕووی گاارژ بااوو. تاااکە پەیوەناادییكی گرێاادراوا بەگااوێرەی 
ڕوانینااای النگااادنا لەنێاااوان ئەو کاااۆمەڵە ئەساااتێرە هەڵرۆڵااادراوە و 

ڤینۆسیشای لە  جامەکەدا ئەستێرە پێنج گۆشەکەی ڤینۆساەا وشاەی
 ڕێگای کڵێسای پەرستگاکە تا ی کردبووەا دەرنەچووبوو.

سۆفی ڕاساتەوخۆ بەرەو گڵراۆکە چاووا بەنم النگادن چەناد پێایەی 
 کشایەوەا چاوێكی هەر لەسەر دەوروبەرەکەی خۆی بوو.

"خوایەتیا" سۆفی وای گوت و سەری بەرزکاردەوە ناونیشاانی ئەو  -
ێااادابوونەوە. "کرۆنۆلۆژیااااا کتێباااانەی خوێنااادەوە کە نیاااوتن پااااڵ  و

بیناسازی. فەلسەفەی بنەما سروشتییەکانی بیرکاری؟" ئینڵا ئاوڕی 
 لە النگدن دایەوە؛ "ئەر  ئەمە بۆ تۆ هیچ دەگەیەن ؟"

النگاااادنیش یەی دوو هەنگاااااوی لاااا  نزیاااا  بااااووەوە. "بنەماکااااانی  -
بیرکااااریا وەی بەبیااارم بااا  شاااتیێرە لەباااارەی هێااازی ڕاکێشاااانی 

اوانە تۆپەکااننا بەنم پێادەچ  ئەمە هەنادێ  لە هەسارەکان... ڕاشر
 مەبەستی مەتەڵەکەوە دوور ب ."

"باشااە ئەی چاای لەبااارەی بااازنەی بورجەکااان دەڵێاای؟" سااۆفی وای  -
لێررسی و ئاماژەشی بە  کۆمەڵە ئەساتێرە و تاۆپەکە کارد. "خاۆ تاۆ 

 پێشتر باسی کەلووی ماسی و کەلووی سەتڵت کردا وانەبوو؟"
النگدن بیری لێرردەوە. "کۆتایی کەلووی ماسی ا کۆتاییەکەی زەمان -

و دەسترێری کەلووی سەتڵا وا الی مێیوونووسان دەگوتراا گاوایە 
دەساتەی مریاادانی سااایۆن  نەخشااەی ئاشاارراکردنی بەڵگەنامەکااانی 

بەنم هەزارەکە هااات و باا  هاایچ سااانگرییلیان بااۆ جییااان هەباا ." 
شتەوە ئاخۆ ڕووداوێریش تێرەڕیا مێیوونووسانی بە دڕدۆنگی هێ

 .ڕاستیەکە کەی دەردەکەو 
"پێدەچ  ئەمە ڕێی تێبچا ا" ساۆفی وا بە النگادن گاوتەوە. "پێادەچ   -

نەخشاااەکەی  دەساااتەی مریااادایەتی باااۆ ئاشااارراکردنی ڕاساااتییەکە 
 پەیوەندی بە دوا دێڕی شی رەکەوە هەب ."
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ئەویش چیرۆکی گۆشتی گوڵەڕەز و منداڵادانی ئااوی باای دەکاا. 
دا هااااات. ئاااااخر ئەو پێشااااتر بەو شااااێوەی النگاااادن مااااوچڕکێری پێاااا

 لێرنەدابۆوە.
ساااۆفی وای لێررسااایا "کااااتی وادەی نەخشاااەی  "پێشاااتر پێتگاااوت ا: -

دەساااااتەی مریااااادایەتی باااااۆ ئاشااااارراکردنی ڕاساااااتییەکە لەباااااارەی 
گوڵەڕەزەکە و ڕەحمە ئاوسەکەا ڕاستەوخۆ بە پێگەی هەسارەکان/ 

 تۆپەکانەوە بەندە."
د دەسااتی بە داوە مااووێیكی النگاادن سااەری بااۆ لە انااد. هەسااتی کاار

بااااریرەوە گرتاااووە. لەگەڵ ئەوەشاااداا دڵاااخەبەردانەکەی پێیااادەگوتا 
فەلەکناساای کلاایلەکە نیاایە. چارەسااەری پێشااتری مامۆسااتای مەزنا 
وەی مۆنالیزاا خاتوونی سەر گاشەبەردەکانا سۆفیا هەمووی هەر 
ئامااااژەی ڕەوانبێیییاااانە و هێماداریاااانە باااوو. لێباااڕوانە ئەو ئامااااژە 

وانبێییااااانە لە ڕووی ڕامااااانی تۆپەکااااانی هەسااااارە و کااااۆمەڵەی ڕە
ئەستێرەکان کورتیێنە. هەر بۆیە ساانێیر ساەلماندی کە مامۆساتای 
کۆدە هەرە ئاڵۆزەکاانەا النگادنیش باڕوای واباووا کە دوا پاساوۆردا 
هەر بەتەنیا هێمایەکی گونڵاو نیایە بەڵراو وەی ڕۆژیاش ئاشاررا و 

م مەتەڵەش وەی هاای ئەواناای دیاارە ڕوونە. خااۆ ئەگەر هەڵیێنااانی ئە
ب ا ئەوا لەکاتی دەرکەوتنیدا لەبەر ئاسانیان دەبێتە ماایەی خەفەتا 

 کە چۆن پێشتر پەییان پێنەبردووە.
"ساااەیرکە!" ساااۆفی بە شاااڵەژانێرەوە وای بە النگااادن گاااوت و توناااد  -

باساااری گااارتا النگااادنیش  بەم ڕەفتاااارە لە داڵااا ەی بیرکاااردنەوەی 
ەداا وا تێگەیشااات یەکااا  لە دوورەوە  پچاااڕا. لەو باسااا  کێشااارردن

بۆیااااان د ا لاااا  کااااات  ئاااااوڕی لە  سااااۆفی دایەوەا بە ترسااااێرەوە 
سااااێرەی چاااااوی  لە سااااەرووی گڵرااااۆ مەڕمەڕیەکە بااااڕی بااااوو. 
"هەردەب  یەکێ  لێرە بووب ا" سۆفی بە سرتەیەکەوە وای پێگاوت. 
ئاماژەشااای بە تێبینیێرااای ساااەر گڵراااۆکە نزیااا   نیاااوتنا ڕێاااك الی 

 د. اچەکانی کر
النگاااادن لە خەمخااااواردنەکەی سااااۆفی نەگەیشاااات. ئاااااخر لەوانەیە 
گەشااتیارێری باا  ئاگااا  ەڵەمێراای خەڵااووزینی لەو  بەجێیێشااتب  و 

. ئەمە هایچ نیایەهەند  خەتخەتی لەساەر گڵراۆکەی نیاوتن کردبا . 
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النگادن گەیشاتە ئەو  و خاۆی بااۆ  ەڵەمەکە شاۆڕکردەوە تاا هەڵاای 
کە کااات  تیشاا  کەوتە سااەر بگاارێتەوەا بەنم دانەویەوە سااەر گڵرااۆ

بەردە مەڕمەڕە بریقاادارەکە النگاادنیش لە شااوێنی خااۆی سااڕ بااوو. 
 دەستبەج  لە ترسەکەی سۆفی گەیشت.

لەساااەر گڵراااۆکەا لەبەرپێااای نیوتناااداا بە  ەڵەمێرااای خەڵاااوزین ئەم 
 پەیامەی لەسەر نوسرابوو:

 من تیبینگ  پێیە.
 بەنێو ئەو خانووەدا بڕۆا

 تا دەگەییە باخە گشتییەکە. بە دەرچەی باشووردا بڕۆدەر
 

النگدن لەسەر یەی دووجار پەیامەکەی خوێندەوە. و دڵیشی کەوتە 
 کوتەکوت.

 سۆفیش ئاوڕی دایەوە و لەو ناوەی ڕوانی. 
سااەرباری ئەوەی چاویااان بە نووسااینەکە کەوتا ترساایان لێنیشااتا 

الی( لاا  النگاادن بە سااۆفی گااوت ئەمە نیشااانەی هەواڵێراای باشااە. )
. نووسینەکە لێرەوتەیەکای دیرەشای هەباوو. النگادن وەهێشتا زیندو

بە ساااارتەیەکەوە بە سااااۆفی گااااوت؛ "ئەواناااایش  پاسااااوۆردەکەیان 
 نەدۆزیەوەتەوە."

سۆفیش سەری باۆ لە اناد. ئەگەر وانەباووایەا باشاە باۆچی خۆیاان 
 بەدەردەخست؟

 "دەکر  ئەوان )الی( بە  پاسوۆردەکە بگۆڕنەوە؟" -
 "بەڵرو ئەمە تەڵەیەی ب ؟" -

گاااادن سااااەری بااااادا. "پێمااااوانییە واباااا . باااااخچەکە لە دەرەوەی الن 
دیوارەکاااانی ئەم کڵێساااایە دایە. شاااوێنێری گشاااتییە." ئااااخر النگااادن 

بەری  –جارێریان سەردانی باخچە بەناوبانگەکەی ئەوێی کردباوو. 
کە پاشاماوەی ڕۆژگاارێری  -باخچەیەکی بچووی و گیادەرمانەکەی

لە گیاااوگۆڵەکەی دروساات کااۆنەا  ەشااەکان لێاایەوە داودەرمانیااان 
دەکااارد. هێشاااتاش هەر شاااانازی بە کاااۆنترین داری میاااوەی ئەو  
دەکەنا ئەم باااخچەیەی کڵێساااکە باااخچەیەکی گشااتی و میللاای بااووا 
گەشاااتیاران ساااەردانیان دەکااارد بااا  ئەوەی بچااانە نێاااو کڵێسااااکە. 
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"پێموایە پەیامەکەیان بەوەی ئێمە بنێرنە دەرەوەا لە متانەپێبوونەوە 
 گرتووەا تا هەست بە سەالمەتی برەین."سەرچاوەی 

سااۆفی بەگومااان بااوو. "تااۆ مەبەسااتت دەرەوەیەا ئاااخر لەوێاادا هاایچ 
 دەزگایەکەکی پشرنین و دۆزینەوەی چەکومەکی ل  نییە؟"
 النگدنیش گرژ بوو. سۆفی لەم گۆشەنیگایەدا ڕاست بوو.

ئااااااوڕێری لە گڵراااااۆ پاااااڕ تاااااۆپەکە دایەوەا خاااااۆزگەی دەخواسااااات 
رەی پاسوۆردی کریرتیسەکە هەبوایە... هەر شتێ  بیرۆکەیەکی لەبا

مان تیبیانگ  تووشای ئەم بەزمە تا دانوستاندنی لەگەڵدا برردبانایە. 
 .کردا هەموو شتێریش دەکەم تا لە دەستیان دەربیێنمەوە

"تێبینییەکە دەڵ  بەنێاو هاۆڵی تەالرەکەدا باۆ الی دەرچەی باشاوور  -
ەیە لەو شاوێنەی لێای بڕۆن." ساۆفی ئەمەی بە النگادن گاوت؛ "لەوان

دەردەچااینا دیمەناای باخچەکەمااان لێاادیار باا ؟ بەم جااۆرە دەکاار  
بەرلەوەی  بچیاااانە ئەو ا ڕەوشااااەکە هەڵبسااااەنگێنین و خۆمااااان لە 

 هەموو شتێری دژواردا دوور بخەینەوە؟"
بیاارۆکەکە شااتێری باااش بااوو. النگاادن بە شااێوەیەکی تەماااوی هااۆڵە 

کااتی خاۆی شاوێنی هەشت گۆشەیی کڵێساکەی بیرکەوتەوەا ئااخر 
دانیشااااتنەکانی پەرلەمااااان باااااووا بەرلەوەی بااااۆ تەالرە نوێرەیاااااان 
بگوازنەوەا یادی کەوتەوە کە بەنێو شاوێنێری تەناگەبەری نزیرتاردا 
تێرەڕیوە. ئیدی چەند هەناوێ  بۆ دواوەا بۆ الی گڵراۆکە گەڕایەوەا 
چاوێكی لە شاشەی موزیریەنەکانی دەستە ڕاست کردا لەو  لەنێو 

 کڵێساکەا لەبەرامبەر ئەو شوێنەی پێدا هاتبوونە ژوورەوە. هەنوانی
ڕێڕەوێری تا دار لەو نزیرانە هەباووا نیشاانەیەکی گەورەی لەساەر 

 بوو:
 ئەم ڕێگایە دەچیتە:
  ەلەندەرخانەکان

 فەرمانگەی بەرپری
 هۆڵی کۆلیی

 مۆزە
 ژووری  وربانیگە

 پەرستگای سێینت فێیس
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 هۆڵی ئەنڵوومەن
گەیشاااتنە بااان بلاااۆکە نووساااراوەکەا تیااای  النگااادن و ساااۆفی کاااات 

تێااااااارەڕینا ئەو تێبنیەشااااااایان بینااااااایا کە هەناااااااد  شاااااااوێن لەبەر 
 نۆژنرردنەوە داخراون.

ئەوان دەستبەج  گەیشتنە ئەو شوێنە سەر کراوەیەی دیوار باانی 
مەیاااااادانەکەا ئەم بەیااااااانیەش بااااااارانی پێرەوتبااااااوو. لەسااااااەرووی 

ونەباا با . بەنێاو ئەوانیشەوە گهەگهای باا دەهااتا هەروەی ئەوەی ک
ئەو داننە تەنااگەبەرە پاااردە نەویەی بااۆ ناااو چاایمەنەکە دەڕۆیشااتا 
شۆڕ بوونەوەا النگادن لەو شاوێنە تەسا  و تەناگەبەرانەدا هەساتی 

 cloisterبە ناااااڕەحەتی دەکاااارد. ئەو ڕێااااڕەوانە پێیااااان دەگااااوترا 
ڕارەوی  ەلەناااااااادەرگاا النگاااااااادنیش تێبیناااااااای کاااااااارد ئەم ڕاڕەوی 

دەکرد هەساااااااات بە وشااااااااەی التیناااااااای  ەلەناااااااادەرگایە وای لێاااااااا
clausterphobic .تەنگەترسان)ترسان لەشوێنی تەنگەبەر( برا 

ئیدی تیشرۆی بیری خستبووە سەر ئەوسەری پێش خۆیا کۆتایی 
تاااونێلەکە. النگااادن بەدوای نیشاااانە و ئاماژەکاناااداا بەنێاااو حەرەمااای 
کڵێساکەدا دەڕۆیشت. بارانیش بە خوڕ دەبااریا ڕاڕەوەکەشای تەڕ 

ا تاکە سەرچاوەی ڕووناکیش ئەو گڵۆپانەی سەر دینگەکاان کردبوو
بااوون. بیناای دوو کەی بە ڕێگااایەکی دیاارەدا بە خێڕایاای تێاارەڕین و 
لەدەساااات کەشااااوهەوا سااااەختەکدا تیاااای دەڕۆیشااااتن. ئەو شااااوێنە 
 ەلەناادەرگایە دیاااربوو چااۆڵ و هااۆڵ بااووا خااۆ ئەو  شااوێنە هەرە 

 نە.ناخۆشەکەی کڵێساکە بووا بەتایبەت بەو باوبۆرا
چااال گەز لەوالتااارا لەو  لەالبااااڵی چەپەوەا ڕێگاااایەکی تا ااادار باااۆ 
دەسااااتە چەپ دەکشااااا و لەسااااەر ڕێڕەوێراااای دیاااارەی دەکااااردەوە. 
هەرچەنااادە واپێااادەچووا ئەو  دەرچەڕێگاااا بااا ا بەنم لەبەردەمیااادا 

 نیشانەیەکی فەرمی لەسەرنووسراوی هەبوو.
 لەبەر نۆژەنرردنەوە داخراوە

 فەرمانگەی بەرپری
 ی سێینت فێیسپەرستگا

 ژووری ئەنڵوومەن
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ئەو داننە دوورودرێیە چۆڵە پارچە پەڕۆی فڕێدراو و دارەبەساتی 
بااۆیەکردنی لاا  کەوتبااووا ڕاسااتەوخۆ هەرچەناادە دووریااش بااووا 
النگدن دەروازەی ژووری  وربانیگەی بینی. لەشوێنی خۆی النگدن 
دەرگە داریاااانە کەتەکەی بە کراوەیاااای بیناااایا ناااااوهەیوانە هەشاااات 

ییەکە بەهاااۆی پەناااڵەرە زەبەالحەکاااانی کە دەکەوتااانە ساااەر گۆشاااە
بەنێاو مااڵی  ورباانیگەدا باڕۆا لە باخچەی کۆلییەکەا ڕوونای بوو. 

 .دەرچەی باشوورەوە بەرەو باخچە گشتییەکە بڕۆدەر
"ئاااێمە هەر ئێساااتا البااااڵی  ەرەلنااادەرگای ڕۆژهەنتماااان جێیێشاااتا"  -

وور کە النگااادن وای بە ساااۆفی گاااوتا "هەر دەبااا  دەرچەی باشااا
 دەچێتە سەر باخچەی کۆلییەکەا لێرە لەالی ڕاستەوە ب .

 سۆفی هەر زوو هەنگاوی هاوێشتبووا پێی لە شریتەکە نابوو.
کاتێریش ئەوان بە خێرایی بەناو داننە تاریرەکەدا ڕۆیشتنا دەنگای 
باااااو بااااۆرانی دەرەوە لە پشااااتی  ەلەناااادەرگاکە دەڕەوایەوە. ماااااڵی 

ەساتێرەوانی واباووا ئااخر الخاانووە ئەنڵوومەنی وەی بونیاادێری ئ
پاشااااارۆیەی باااااوو لە کۆتاااااایی ساااااەری داننەکەدا باااااووا ئەمەش 

 جێشوێنی دانیشتنی نیێنی  پەرلەمانی پێشوو بوو. 
"ئای چەند  ەبەیەا" کاات  لێای نزیرباوونەوەا ساۆفی بەسارتەیەکەوە  -

 وای بە النگدن گوت.
. تەنانەت النگدنیش لەبیری کردبوو ئاخۆ ئەم ژوورە چەند گەورەیە

لە دەرەوەی دەروازەکەشاااەوەا بەنێاااو هەناااوانە زلەکەیااادا ڕووانااایا 
سااەیری پەنااڵەرە کەتەکاااانی الباااڵەکەی کااارد کە شااێوەی هەشااات 
گۆشەییان هەبووا زۆر دڵڕفێن باووا ئەو هەناوانە بە ەد پێانج نیاۆم 
بەرز بوو. هەڵبەتە ئەوان لەوێوە دەتاوان بە باشای بناواڕنە دیمەنای 

 باخچەکە.
یشااتنە دەروازەکەا ئینڵااا هەردووکیااانا النگاادن و سااۆفی ئەوان گە

وایان خۆ بینیوەوە کە چاویان نیوە نوو انادوە. ئااخر کە لە ژوورە 
نیااااوە تاااااریرەکە هاااااتنە دەر و گەیشااااتنە ماااااڵی ئەنڵااااوومەنە پااااڕ 
شاااەو ەکەا چاویاااان هیچااای نەبینااای. ئەوان بیسااات پێااایەی بەنێاااو 

اشااوور دەگەڕانا ژوورەکەدا ڕۆیشااتبوونا بە دوای دیااواری الی ب
 ئەوسا لەوکاتدا پەییان بەوەبردا  اپییە بەڵێنرێدراوەکەا لەو  نییە.
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 ئەوان لەو  لەبەردەم دیوارە بنبەستێری زەبەالحدا وەستان.
پاشااان زیااڕەی دەرگااایەکی زەبەالح لەپشاات ئەوانەوە وای لێرااردن 
ئاوڕ بدەنەوەا هەر دوای ئەوە دەرگەکە داخرایەوە و شمشاێرەکەی 

 ێنی خۆی.چووە شو
تااااکە پیاوێااا  لەپشاااتیانەوە بە حەوساااەڵەوە وەساااتابووا لاااوولەی 
دەمانچە بچرۆلەکەی تێرردبوون. ئەو کەسێری گۆشاتن باووا خاۆی 

 بەسەر دوو داردەستی ئەلەمنیۆم دادابوو.
 بۆ ساتێ  النگدن وایزانی لەنێو خەون دایە.

 ئاخر کابرا  )الی تیبین ( بەخۆی بوو.
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 ٩٩بەندی     
 

)ساااااێر الی تیبینااااا ( بە داخەوە لە ساااااێرەی دەماااااانچە مێدوساااااا 
بچرااۆالنەکەی سااەیری ڕۆبەرت النگااادن و سااۆفی نیهااوی دەکااارد. 
"دۆسااتەکان ا" ئەو وای پێگااوتنا "هەر لە دوێناا  شااەوەوەا کە هاااتنە 
مااڵەکەما هەمااوو شاتێری لە تواناماادا هەباووا کااردما تاا گیااانی ئێااوە 

لەسااەر شااتەکەتان سااوور بااوون و  منیشااتان برااارێزم. بەنم ئێااوە 
 خستە ئەو ڕەوشە زەحمەتە."

ئەو سیمای هێدمەگرتن و ناپاکی لێرردنای لە دەموچااوی ساۆفی و 
النگدن خوێندەوەا هێشاتاش  متماانەی بەوە هەباووا زۆری پێنااچ  
ئەوان لەو زنڵیاااارە ڕووداوانەی بەدوای یەکاااادا هاااااتن دەگەنا  کە 

 تە نەخوازراوە..هەرسێریانی گەیاندە ئەو سا
ئای کە زۆر شت هەیە پێتان بڵێ ... شتی ئەوەندە زۆرا هەر لێشی 

 .تێنەگەیشتوون
"ترااایە بااڕوا بەوە باارەنا" تیبیناا  وا کەوتەوە سااەر  سااەا "ماان هاایچ  -

نیاااازێر  نەباااوو ئێاااوە لەم کاااارە تێاااوەبگلێن . ئێاااوە خۆتاااان هااااتنە 
 ماڵەکەم. ئێوە خۆتان بەدوای مندا گەڕان."

نگاادن لە کۆتایاادا تااوانی لێاای بررساا . "ئەری بااۆ خاااتری ")الی(؟" ال -
دۆزەخ ئەوە خەریراای چیاات؟ ئااێمە پێمااانوابوو تااۆ گیاارۆدەی گرفاات 

 بووی. ئێمە هاتبووین یارمەتیت بدەین!"
"وەی متمااانەم پێرردبااووا واتااان کااردا" ئەویااش وا ونماای دایەوە.  -

 "ئێمە شتمان زۆرە باسی لێوە برەین."
انی چاویان لە سەر لوولەی دەمانچەکەی النگدن و سۆفی نەیاندەتو

 ئەو الببەن کە نیشانەی لێگرتبوون.
"شاتەکە زۆر سااادەیە تااا سااەرنڵی تەواوی ئێااوە ڕابرێشاا ." تیبیناا   -

وای پێگوتنا "خۆ ئەگەر ویساتبام ئازارتاان پێابگەیەن ا دەمێا  باوو 
ئێوە مردبوون. دوێن  شەو کە ئێاوە هااتنە مااڵەکەما مان ساەرچڵی  

رەوە کرد تا گیانتان براارێزم. مان پیااوی شاەڕەف  و بە هەموو شتێ
لە  وونیی وییدانیشامەوە ساوێندم خاواردووەا تەنیاا  ورباانی بەو 

 کەسانە بدەم کە ناپاکییان لە  سانگریل کردووە."
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"ئەوە تاااۆ باسااای چااای دەکەی؟" النگااادن وای لێررسااای. "ناپااااکی لە  -
 سانگریل؟"

بە ئااهێرەوە وەنمای  "من ڕاساتییە کوشاندەکەم دۆزیایەوەا" تیبینا  -
دایەوە. "من تێگەیشت ا بەڵگەنامەکانی سانگریا  هەرگیاز باۆ جییاان 
ئاشااررا ناااکرێن. پەیاا  بەوە بااردا مریاادانی سااایۆن بڕیاریااان دابااووا 
هەرچۆنێاا  باا  ڕاسااتییەکە ئاشااررا نەکەن. هەربۆیەشااە  هەزارەکە 
 بەب  هیج ڕازدرکانێ  تێرەڕیا بۆچی لە هاتنی ڕۆژی دواییداا هایچ

 نە ەوما؟"
النگاادن هەناسااەیەکی هەڵرێشااا و خەریاا  بااوو بەرپەچاای  سااەکەی 

 بداتەوە.
"دەساااااتەی مریااااادایەتیا" تیبینااااا  لەساااااەر  ساااااەکەی ڕۆیشاااااتا 
"بەرپرسیاریەتێری پیرۆزیان لەسەر شان بوو تا ڕاساتیەکە ئاشاررا 
باارەن. تااا لە ڕۆژی  کۆتااایی زەماناادا  پەردە لەسااەر بەڵگەنامەکااان 

ین سااااەدەیەا مێرخاسااااانی وەی داڤینشاااایا هەڵاااادەنەوە. بااااۆ چەنااااد
بااااۆتیچیللی و نیااااوتن هەمااااوو شااااتێری خۆیااااان لەسااااە پاراسااااتنی 
بەڵگەنامەکاااان داناااا و بەرپرسااایاریەتەکەیان بەجااا  گەیاناااد. کەچااای 
هەنااووکەا لەو کاااتەی ساااتی ئاشاارراکردنەکەی هاااتا ژای سااانیێر 
ڕایەکەی خااااۆی گااااۆڕی. ئاااااخر پیاااااوەکە شااااەڕەفی گەورەتاااارین 

ی کریساتیانێتی لەساەر شاان باووا کەچای ولە مێایو بەرپرسیارێتی
حاشایی لێررد. بڕیاریدا کەوا کاتەکەی نەهاتووە." تیبین  ڕووی بۆ 
سااەر سااۆفی وەرگێااڕا و گااوتیا "ئەو جااامەکەی باا  ئومێااد کااارد. 
مریدایەتیشااای بااا  ئومێاااد کاااردا هەروەهاااا یاااادەوەری ئەو هەماااوو 

ە دەکارا ببا ا نەوانەی کە چاوەڕوانی ساتەڕۆژێری وایان دەکاردا ک
 بێومێد کرد."

"تۆ؟" سۆفی وای بەسەردا  ییانادا ئەمڵارەیاان دەنگای پاڕ لە ڕق و  -
 تووڕەیی بوو. "تۆ تاکە بەرپرسیاری کوشتنی باپیرەی منی؟"

تیبینگاایش بە تەوسااەوە پێێگااوتەوەا "باااپیرەی تااۆ و سااەرکارەکان  -
 ناپاکییان لە جامەکە کرد."

 ێیگوت. "درۆ دەکەی!"سۆفی هەستی  کرد لە ناوەوە دەکوڵ ا پ -
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تیبینگاایش بە دەنگێراای باا  باکااانە پێاای گااوتەوەا "باااپیرەت خااۆی بە  -
کڵێساکە فرۆشت. دیاارە   ەنامەتیاان پێیێنااوە ڕاساتیەکە بەتەواوی 

 گۆڕەوشار برا."
 سۆفی سەری هەژاند. "کڵێساکە دەستی لەسەر باپیرەم نەدەڕۆیی." -
ساااکە ئەزمااوونی تیبیناا  بە ساااردییەکەوە پێرەناایا "ئااازیزەکەما کڵێ -

دوو هەزار ساڵەی لە  پاڵەپەستۆ خستنە سەر ئەو کەسانە هەباووا 
کە هەڕەشااااەی ئاشاااارراکردنی درۆکااااانی کڵێساااااکە دەکەن. هەر لە 
ڕۆژگااااری کونساااتەنیتینی ئیمرراتاااۆرەوەا کڵێسااااکە ساااەرکەوتووانە 
ڕاساااتی لەباااارەی مااااری ماجااادەلینا و میساااا شااااردۆتەوە. ئاااێمە 

کە  ڕێگاایەکی دیرەیاان دۆزیبێاتەوەا تاا سەرسام ناابینا گەر هەناوو
جییان هەر لە تاریرییدا بیێڵنەوە. دەکر  کڵێسااکە چیادی هەڵمەتای 
خاچرەرستانە بۆ لەسەردانی بێباوەڕان نەنێار ا بەنم شاێوازەکانی 
هی گاڵتە پێراردن ناینا لە کوشاتوبڕ کەمتار ناین." ئیساتێری باۆکردا 

اتوو نیهاااوا وەی ئەوەی پااا  لەساااەر گۆشاااەنیگاکەی دابگااار . "خااا
مااااوەیەکە بااااپیرەت ویساااتوویەتی ڕاساااتیت لەباااارەی خێااازانەکەت 

 پێبڵ ."
 سۆفی حەپەسا. "ئاخر ئەوەت چۆن زانی؟" -
"ڕێگاکاااان  گرنااا  ناااین. شاااتە گااارنگەکە باااۆ تاااۆ ئەوەیە لە ئێساااتاوە  -

هەناسەی خۆت ڕاگاری." بەخۆیشای هەناساەیەکی  اووڵی هەڵمایی. 
 وداوی  نەبوو.""مەرگی دای  و باوی و داپیرەت ڕێرەوتە ڕو

ئەم  سااەیەی هەستوسااۆزی سااۆفی هەژانااد. دەماای لێررااردەوە تااا  
  سە براا بەنم نەیتوانی.

 النگدنیش سەری بادا و گوتی؛ "ئەوە تۆ چی دەڵێی؟"
 

"ڕۆبەرتا ئەمە هەموو شاتێ  ڕوون دەکااتەوە. هەماوو پارچەکاانی  -
فیت دەچنەوە سەر یەی. مێیوو خۆی دووبارە دەکااتەوە. کڵێسااکە 

رکاتێاا  بااای لە بێاادەنگرردنی  سااانگریالەوە کراباا ا پێشااینەی هە
خەڵاااا  کوشااااتنی هەبااااووە. بە نزیربااااوونەوەی کۆتااااایی ڕۆژەکەا 
کوشااتنی نزیرتاارین کەسااەکانی مامۆسااتای گەورە پەیااامێری ڕوون 
 بوو. 'بێدەن  بەا دەنا خۆت و سۆفیش بە مەرەدی ئەوان دەچن'."
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وووە." سۆفی بە زمان "ئاخر شتەکە ڕێرەوتە ڕووداوێری تڕومبێل ب -
تێرئانییەوە وای پێگوتەوە. هەستیشای بە ساەرهەڵدانەوەی ئاازاری 

 تافی منداڵی کرد. "هەر ڕووداوێ  بوو."
"ئەمە حەکااایەتی خەو پێلێرەوتناات بااووە بااۆ ئەوەی  تااۆی بێااوەی  - -

براااارێر ." تیبینگااایش وای پێگاااوتەوە. "لێرااای بااادەرەوەا تەنیاااا دوو 
ن مااااانەوەا مامۆسااااتای  گەورەی ئەناااادامی خااااانەوادەکە باااا  زیااااا

مریدایەتی و تاکە نەوەکەیا ئەمەش جاووتەیەکی تەواو مەیاارە باۆ 
کڵێساکە تا بیسەلمێن  جاڵەوی دەساتەی برایەتای لەبەردەسات دایە. 
ماان ئەو تااری و تااۆ ینەی ئەو ساااننەا کڵێساااکە لە دڵاای باااپیرەتی 
چە انااااادوەا دێااااانمە پێشاااااچاوا گەفااااای ئەوەی ئەوان کارەکەیاااااان 

دەکەنا مەگەر سانیێر فشار بخااتە ساەر دەساتەی مریادایەتی تەواو
بەوەی بێاادەن  باا  و هەرواش بزاناادر  کە ڕووداوی تااڕومبێلەکە 

 شتێری ڕێكەوتانە بووە."
")الی(ا" النگااااادن لەگەڵیااااادا کەوتە بگااااارەوبەردە و دەنگیشااااای هەر  -

حەساااارەتی لێاااادەباری؛ "بە دڵنیاااااییەوە تااااۆ هاااایچ بەڵگەیەکاااات لە 
ڵێسااکە لەڕووداوەکەدا نیایەا یاان ئەو فشاارەی تێوەگننی دەستی ک

 لەسەر دەستەی مریدایەتی نراوە تا بێدەن  ببن."
"بەڵااگە؟" تیبیناا  وەنماای دایەوەا "تااۆ بەڵااگەی ئەوەت دەو  ئاااخۆ  -

دەستەی مریدان کەوتاۆتە ژێار بانادۆر؟ ئااخر هەزارەی ناو  هااتا 
 کەچااای جییاااان هەر پەلااای لەتاریراااایی دەکوتاااا! ئایاااا ئەمە بەڵاااگەی

 شایستە نییە؟"
لە دەنگدانەوەی وشەکانی تیبینگداا ساۆفی هەساتی بە دەنگێرای دی 

. سۆفیا من دەب  ڕاستی لەبارەی خێزانەکەت پ  بڵێ کردا دەدوا. 
ئیااادی هەساااتی کااارد دەلەرزی. تاااۆبڵێی ئەوە ئەو ڕاساااتییە بااا  کە 
باپیرەی ویستوویەتی پێای بڵا ؟ کەوا خێازانەکەی کاوژراوە؟ ئااخرا 

ئەو چاااای سااااەبارەت تااااامرۆنەکەی تااااڕومبێلەکە و هەر بەڕاسااااتی 
لەدەستدانی ماڵباتەکەی دەزانی؟ تەنیاا چەناد وەسافێری وردەکااری 
و بەی. تەنااااانەت چیرۆکەکااااانی ڕۆژنامەکااااانیش تەماااااوی بااااوون. 
ڕووداوێااااااا ؟ هە ایەتەکاااااااانی خەوپێلاااااااێرەوتن؟ ساااااااۆفی لەپاااااااڕ 
مشوورخواردنە ب  ئەندازەییەکی باپیرەی بەبیر هااتەوەا ئااخر ئەو 
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زۆر لێی نزیا  باووا لە تاافی منداڵیادا و تاا باووە کچێرای گەنڵایش 
لێاانەدەگەڕا بەتەنیااا بمێنێااتەوە. تەنااانەت کاتێاا  سااۆفی گەورە بااووا 
گەیشااتە زانرااۆشا هەسااتی دەکااردا باااپیرەی چاااودێری دەکااا. ئەو 
مەراق مااااا تاااۆبڵێی ئەنااادامانی مریااادایەتی لە ساااەرتاپای ژیاااانی لە 

 کو سایە بە دوایدا خشا بن.دوورە چاودێریان کردب  و وە
"تااااۆ گوماناااات لەوە هەیەا کە ئەو دەسااااخەرۆ دراباااا ا" النگاااادن بە  -

شێوەیەی کە بڕوای بە سەکانی تیبین  نەدەکردا واسەیری دەکردا 
 بۆیە گوتیا "ئاوهاا کەواتە تۆ کوشتت؟"

"من پەالپیترەی تفەنگ  دانەگرت." تیبینگیش وای پێگوتەوە؛ "ساانێیر  -
مردباووا هەر لەو کااتەی کڵێسااکە خێازانەکەی چەند ساڵێ  پێشتر 

لااای تەفروتوناااا کااارد. ئەو سازشااای کااارد. هەناااووکەش لە ژانە بە 
ساااوێرەدا ئاااازاد باااووەا لەبااان بااااری شاااەرمەزارییەکە هااااتەدەر کە 
نەیتوانی ئەرکە پیرۆزەکە بەجا  بگەیەنا . باارە جێگارەوەکەی لێا  

ە لەنەزانییدا بدەرەوە. شتێ  دەب  برر . ئایا جییان هەروا تا هەتای
بمێنێتەوە؟ ئایاا ڕێگاا بادر  کڵێسااکە باۆ ئەو هەماوو ساەدانە کتێابە 

مێیووییەکان پڕ درۆ و دەلەساە براا؟ ئایاا رێاگە بە کڵێسااکە بادر    
دەستی لە کوشاتن و کەڵەگاایی ڕەهاا با ؟ نەخێارا پێویساتە شاتێ  
برر ! ئێستاش ئێمە لە بارێرداینا پاشماوەی ئەرکی سانیێر ڕاست 

ە و و هەڵەکە ال باابەین." ئیسااتێری بااۆ کااردا ئینڵااا؛ "ئااێمە برەیاانەو
 هەرسێرمانا بەیەکەوە ا ئەو کارە برەین."

سۆفی تا دەهات دەهری تار دەباوو. "باشاە تاۆ چاۆن باڕوا دەکەی ا  -
 ئێمە یارمەتیت بدەین؟"

"ئازیزەکەما لەبەرئەوەی تۆ هۆکااری شرساتی دەساتەی مریادایەتی  -
اشااررا باارەن. باااپیرەت تااۆی زۆر بااوویا کە نەیااانتوانی بەڵگەکااان ئ

خۆشدەویساات و تااۆی لە داڕسااانەکانی کڵێساااکە پاراساات. ترسااان 
لەوەی رەوشاااەکە بە دژی تااااکە ئەنااادامە جێمااااوەکەی ماڵبااااتەکەی 
کۆتاااایی بااا ا دەساااتەکانی بەساااتنەوە. هەرگیااازیش ئەو دەرفەتەی 
نەبااوو ڕاسااتیەکەت بااۆ ڕوون براااتەوەا چااونرە تااۆ ڕەتاات کااردەوەا 

وت بەساااتبوونەوەا وات لێرااارد هەر چااااوەڕ  بااا . دەساااتەکانی ئە
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ئێستاش تۆ  ەرزباری جییانی تاا ڕاساتیەکەیانی باۆ ئاشاررا بارەی. 
 تۆ  ەرزباری یادەوەری خودی باپررەتی تا ئەم کارە برەی."

 
ڕۆبەرت النگاادن چیاادی توانااای بەرگەگرتناای نەمااابوو. وێااڕای ئەو 

یەی شتی بەالوە لێشاوە پرسیارانەی لەمێشكیدا دەخوالنەوەا تەنیا 
گرنااا  باااووا چاااۆن ساااۆفی بە پاااارێزراوی لەم کێشمەکێشااامەیەدا 
دەربراااا. هەماااوو ئەو هەساااتەی خۆبەتاونبااااریەی پێشاااتری بەوەی 
تیبینگااای تووشااای گۆبەنااادەکە کاااردوەا بە هەڵە زانااایا لەباااری ئەو 

 هەمووی وەرسووڕایە سەر سۆفی.
 .رمئاخر من ئەوم بردە کۆشری شاتو ڤێلی . لەمەدا من بەرپرسیا

النگدن ئەوەی بۆ  ووت نەدەدراا لێرە و لەنێاو هاۆڵی ئەنڵوومەناداا 
تیبیناا  بتااوان  بە خوێنساااردییەوە ئەوان برااوژ ا لەگەڵ ئەوەشاادا 
دەیزاناااااای بەدڵنیاااااااییەوە دەسااااااتی تیبیناااااا  لەمیااااااانەی  گەشااااااتە 
سەرلێشااێواویەکەی بەدوای جااامە پیاارۆزەکەدا بە خااوێنی چەناادان 

ری نائاساوودەییانەی ساەبارەت کەی سوور بوووە. النگدن هەساتێ
بەوە هەبووا گەر هاتباا و لەنێاو ئەم هاۆڵەدا و لەبەر دەنگای باارانی 

خااااۆ )الی( هەر بە لێاااازمەی دەر ا تە ەش براااااا کەی نایبیساااات . 
 .ئێستا دانی بە تاوانەکەی خۆی نا

کڵێساکە النگدن چاوێری لە سۆفی کردا دیاربوو ئەویش هەژا بوو. 
نگرردنی دەسااتەی برایەتاای سااایۆن خێاازانەکەی سااۆفی بااۆ بێاادە

؟ النگدن بە دڵنیایەوە هەستی بەوەکردا کە کڵێساای ناو   کوشتووە
خەڵاااا  ناااااکوژ . هەر دەباااا  ڕوونرردنەوەیەکاااای دیاااارە بااااۆ ئەم 

 ڕووداوانە هەب .
"دەی لێگەڕ  با سۆفی بڕواا" النگدن وای جاڕدا و ڕووی  سەشای  -

 یەکن برەینەوە." لە تیبین  کرد. "تۆ و من دەب  بەتەنیا ئەم پرسە
تیبین  پێرەنینێری ناسروشتیانەی لێوە هات. "بەداخەوەا من ناتوان   -

ئەو نمایشاااەی متماااانەت پێشااارەش بااارەم. هەرچەنااادە مااان ئەمەت 
دەخەمە بەردەساااات." ئەو بەتەواوی خااااۆی خسااااتە سااااەر هەردوو 
داردەساااااتەکانیا ناپیااااااوانەش ساااااێرەی دەماااااانچەکەی لە ساااااۆفی  

کەی لە بەرکە دەرهێنااااااا. کاتێاااااا  گرتبااااااووا ئیاااااادی بەردەکلاااااایلە
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بەردەکلاایلەکەی بااۆ النگاادن ڕاهێشااتا هەنااد  الال چااوو. "ڕۆبەرتا 
 ئەمەش نیشانەی متمانە."

ڕۆبەرت هەساتی بە پەشاۆکان کارد و لەشاوێنی خۆیشای نەجاوون. 
 ؟"الی(ا بەردەکلیلەکەمان دەداتەوە)
"دەی ا بیگرەا" تیبین  وای گوت و بە شڵەژاویشاەوە  شاتەکەی باۆ  -

 گدن ڕاهێشت.الن
النگاادنیش تەنیااا خەیاااڵی بااۆ یەی شاات دەچااووا تیبیناا  شااتەکەی  -

دەداتەوە. "پێشاتر بەردەکلاایلەکەت کاردۆتەوە. نەخشااەکەی نێویشاات 
 هێناوەتەدەر."

تیبیناا  سااەری بااادا. "ڕۆبەرتا خااۆ ئەگەر مەتەڵاای بەردەکلاایلەکەم  -
هەڵیێنابااایەا ئەوا باازر دەبااووما هەر خااۆم  جااامەکەم دەدۆزیەوە و 

شااا  تێاااوە نەدەگنناااد. نەخێااارا مااان وەنمااای مەتەڵەکە ناااازان . ئێوە
ئااازادانەش پاا  لەوە دەنااێ ا سااوارچاکی ڕاسااتە ینە فێربااووە چااۆن 
لەبەردەم جاااامەکەدا شاااەرمەزارێتی خاااۆی بناااوێن . ئەو فێااار باااووە 
گوێڕایەڵی ئەو ئاماژانەی بەردەمی ب . کاتێا  تاۆم بینای هااتیە نێاو 

یەی هۆکاااار لێااارەی. ئەویاااش ئەم کڵێساااایەا لێتێگەیشااات . تاااۆ باااۆ 
یااارمەتی پێشاارەش باارەی. لێاارەدا ماان بە دوای تاااکە دەسااترەوتێردا 
ناگەڕێ . من خزمەتی شتێری گەورەتار لە خاودی شاانازیی  دەکەما 
ئەویش ڕاستییەکەیە. مرۆڤایەتی شایتساەی ئەوەیە ڕاساتیەکەی باۆ 
دەرکەو . جامەکە ئێمەی دۆزیوەتەوە و ئێستاش لێمان دەپاڕێتەوە 

 ادی برەین. ئێمە دەب  بەیەکەوە کار برەین."ئاز
سااااەرباری ئەو تراااااو متمااااانەیەی تیبیناااا  نیشااااانی النگاااادنی دا و 
لەکاتێ  کە النگدن هەنگاوێری لێچووە پێش تا بە داواکەی  ایل با  
و بەردەکلیلە مەڕمەڕیەکەی لێوەربگر ا کەچی ئەو هێشاتا لاوولەی 

النگااااادن دەماااااانچەکەی ئاراساااااتەی ساااااۆفی کردباااااوو. کااااااتێریش 
لااوولەکەکەی لێااوەرگرتا دەنگاای شووشااە ساارکەکەی ناااوی هاااتا 
ئیاادی لە شااوێنی خااۆی النگاادن چەنااد هەنگاوێاا  کشااایەوە دواوە. 
خەپلەکانی لوولەکە هەر وەی خۆیان بوونا پیتەکانیش هەر بەڕیزە 

 گۆترەکارییەکەیان بوونا ئاخر کریرتیسەکە نەکرا بۆوە.
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گاوتا "باشاە چاۆن دەزانایا النگدن چااوێری لە تیبینا  کارد و پێای  -
 هەر ئێستا من شتەکە بەزەوی داناندەم و نایشرێن ؟"

النگاااادن پێرەنینێراااای سااااەیری بااااۆ کاااارد. "ماااان دەبااااوا دەری بەو  -
هەڕەشەیەی نێو کڵێسای پەرساتگاکەت بارەما هەڕەشاەیەکی بەتااڵ 
بوو. ڕۆبەرت النگدن هەرگیاز بەردەکلایلەکە ناشارێن . ڕۆبەرتا تاۆ 

مێیووێرای دووهەزار سااڵەت لەنێاو لەپای  مێیوونووسی. تاۆ کلیلای
دەسااات دایەا کلااایلە ونباااووەکەی ساااانگریا . تاااۆ هەسااات بە گیاااانی  
هەماااااوو ئەوانەی لەپێناویااااادا لەساااااەر دار ساااااوتێندران دەکەی کە 
نیێنییەکەیان پاراست. ئایا تۆ هەموو ئەو شتە بەبا دەدەی؟  نەخێرا 

مەزنەکااانا  تااۆ دەیانرااارێزی. تااۆ دەتەو  بگەیااتە پلەوپااایەی پیاااوە
ئەوانەی پێییانەوە کارانگازیا کەسانێری وەی داڤینشای باۆتیچیللیا 
نیوتن. هەریەکەیاان بەوە شاەڕەفمەند دەباوو کە لە پاێگەی ئێساتای 
تااۆدا بااوایە. ناااواخنی بەردەکلاایلەکە بانگمااان دەکااا. پەرۆشااە ئااازاد 
براااار . کاتەکەشاااا  هاااااتووە. چااااارەنووی ئااااێمەی گەیاناااادە ئەم 

 چرکەساتە."
(ا من ناتوان  یارمەتیت بدەم. من هیچ بیرۆکەیەک  نییە تاا ئەم ")الی -

شااتەی پاا  باارەمەوە. ماان هەر بااۆ چەنااد چاارکەیەی سااەری گڵرااۆی 
نیوتن  دا. خۆ تەنانەت گەر پاسوۆردەکەش بزان ..." النگدن وەساتاا 

 دەرکی پێرردا زیاد لە پێویست شتی درکاند.
"ڕۆبەرتا هەم "تااۆ بە مناات نەدەگااوت؟" تیبیناا  ئاااهێری هەڵرێشااا.  -

سەرساااام و هەم لێااات نائومێاااد باااووم. ئااااخر تاااۆ  لەبەرانااابەر ئەو 
دەستەی بۆم درێیکردی  نمەکحەڕام دەرچووی. خۆ ئەرکای مان و 
ڕیمی زۆر ئاسانتر دەبووا کات  پێتان دەخساتە نێاو کۆشاری شااتو 
ڤیلی  لەناومان بردبان. ل  لەبری ئەوەا مان هەماوو شاتێر  لەساەر 

 اراستەیەکی جوامێرانەی وەرگرت."ئێوە داناا ئەمەش ئ
"ئایاااااا ئەمە جاااااوامێرییە؟" النگااااادن کە چااااااوی لەساااااەر لاااااوولەی  -

 دەمانچەکەی بووا وای لێررسی.
"هەڵەی ساااانیێر باااوو." تیبینگااایش وای پێگاااوتەوە. "ئەو و هەر سااا   -

سەرکارەکان درۆیان لەگەڵ سالیسدا کرد. ئەگەر وانەبااا مان بەبا  
دەهێناااا. ئااااخر چاااۆن بااازان   گێرەوکێشاااە بەردەکلااایلەکەم بەدەسااات



601 

مامۆسااااتای مەزناااای مریاااادایەتی تااااا کۆتااااایی بەم جااااۆرە دەڕوا و 
هەڵمدەخەڵەتێن  و بەردەکلیلەکە بەالڕێدا بۆ نەوە خاۆدوورگرەکەی 
جێادێڵ ؟" تیبینا  بە چاااوێری  ێزلێباوونەوە سااەیری ساۆفی کاارد و 
لەسەر  سەکەی بەردەوام باوو. "کەساێری ناشایساتە ئەم زانیاارییە 

 ا ئەویش بخواز  هێماناسێری تەمبەڵی لەتەکدا ب ." تیبین  هەڵبگر
چاوی لە النگدن کردەوە. "ڕۆبەرتا بۆ خۆشابەختیا تێاوەگننی تاۆ 
لەم ڕەوشەدا باۆ ڕزگاارکردنی ئاابڕووی مان باوو. لەجیااتی ئەوەی 
بەردەکلیلەکە هەر بە نەکراوەیی بۆ هەمیشە لەنێو گەنڵینەی باانری 

ەیی بمێنێاااتەوەا تاااۆ هێنااااتەدەر و زیاااوریخ باااۆ کەلاااوپەلی ڕاسااارارد
 یەکسەریش بۆماڵی من هاتی."
جهاااتی ؟ النگاادن لەگاای هاازران ڕاچااوو. باشااە ڕووم لە کاا  کردبااا

مێیوونووسااااانی جااااامەکە بچااااووی بااااووا تیبیناااا  و بەناااادەش 
 .مێیووێرمان بەیەکەوە هەبوو

ئێستا تیبین  لەخۆی ڕازی بوو. "کاتێ  زانی  ساانیێر پەیاامێری باۆ  -
یا بە باشی دەمزانای زانیااریێری گرانبەهاات لەساەر بەج  هێشتوو

دەسااتەی مریاادایەتی سااایۆن هەیە. ئەوسااا زانیااارییەکە چ لەبااارەی 
خودی بەردەکلیلەکە ب ا یاخود لەباارەی دۆزیانەوەی بەردەکلایلەکە 
باااا ا زۆری لاااا  دڵنیااااا نەبااااووم. بەنم کە پۆلیساااایش ڕاوی نااااایا 

 دێنی."گومانێری باش  بۆ پەیدابووا کە هانا بۆ من 
 النگدن چاوی ل  زەق بوون. "باشە ئەگەر وام نەکردبا؟" -
"نەخشەیەک  دادەڕشتا دەستی یارمەتی منت بگاات . بە شاێوەیەی  -

لە شااێوەکانا بەردەکلاایلەکە دەهاااتە کۆشااری شاااتو ڤیلیاا . ڕاسااتی 
ئەوەی خااۆت بەدەسااتی خااۆت بەردەکلاایلەکەت خسااتە نێااو مشااتە 

 استەی ڕەفتاری من بوو."چاوڕوانەکەما سەلمێنەری ئەو ئاراستە ڕ
 "چی!" النگدن بە ترسێرەوە وای گوت. -
"واداندرابوو سینی بەسەر  کۆشرەکە دابدا و بەردەکلیلەکەت ل    -

بدز . کەواتە دەرهێنانی تۆ لە کێشەکەدا ب  ئەوەی  ئاازارت پێبگاا 
و ب  خەتا دەرچواندنی من وەی ئەوەی مووی لە ماستی دەربێنی. 

ۆزەکەی ساااانیێرم بینااایا بڕیارمااادا باااۆ کااااتێریش کاااۆدە ئااااڵۆزوبڵ
ماوەیەکی زیاتر لەگەڵمدا بامێنیەوە. دەکرا دواتر لە ڕێی سینساەوە 
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بەردەکلیلەکەت ل  بادزمەوەا ئەوکااتەی زانیااری تەواوم هەباووایەا 
 تا بەتەنیا ڕەفتاری لەگەڵدا برەم."

"کڵێساااای پەرساااتگاکە." ساااۆفی باااوو بە تاااۆنە دەنگێااا  کە ناپااااکی  -
 ا هاتە دەن .دەرهەق کراب 

. النگدن وای بیرکردەوە. ئااخر کڵێساای ڕۆشنایی خەریرە پەیدا ب 
پەرساااتگاکە  لەباااارترین شاااوێن باااوو بەردەکلااایلەکە لە ڕۆبەرت و 
سۆفی بادزر ا پەیوەنادی شاوێنەکەش بە شای رەکەوە داوێا  باوو 
بۆیااان داناادرابووەوە. فەرمانەکااان بااۆ ڕیماای ڕون و ئاشااررا بااوونا 

وڵاای بەدەسااتیێنانەوەی بەردەکلاایلەکە دەداا لەو کاااتەی سااینی هە
خۆی لەبەرچاوان بە دوور بگر . بەنم بۆ بەدبەختیا گەفی النگدن 
بەوەی بەردەکلاایلەکە بە ناااوکەوی پەرسااتگاکە دادەدا و دەیشاارێن ا 

ا خااۆ ئەگەر ڕیماای خااۆی دەرنەخسااتباوای لە ڕیماای کاارد بتااۆ  . 
جاڕیییەکەی خۆی تیبین  بەسرتەوە وای بیرکردەوەا ڕفاندنە  گاڵتە

ڕیماای تاااکە پەیوەناادی گرێاادراوی ماان بااووا ئەویااش بیاارکەوتەوەا 
 ڕووخساری خۆی نیشان دا!

بۆ خۆشبەختیشا سینی بەلەخشاتەبردنەکەی نەزانایا ناساانامەی 
ڕاستە ینەی تیبینگای نەدەزانایا ئیادی بە ئاساانی لەنێاو پەرساتگاکە 

و فڕێی  سەیری کردا چۆن ڕیمی بەبارمتە گرتی و کۆتوبەندی کرد
دایە پشااااتی لێمااااوزینەکەا ئەوکاااااتەش ڕیماااای دەال ەکەی لەسااااەر 
داخسااتا تیبیناا  بە ئەکسااێنتە فەرەنسااییەکەی لە شااوێنی خااۆیەوە 
زەنگاای بااۆ سااینی لێاادا و پێاای گااوتا ڕاسااتەوخۆ بچێااتە باانرەی 
ئۆپیوی دای. دوای ئەوەش زەنگلێدانێری نەناسراو بۆ پۆلیس بەی 

 ڕووداوەکە بسڕێتەوە.بوو بۆ ئەوەی سینی لەسەر شانۆی 
 .ئەمەیان بە ئاسانی لە کۆڵ بووەوە

 ئەویدیرەیانا ڕیمی هەند  بە زەحمەت لەکۆڵ بووەوە.
بۆ بڕیاردان لەساەر ئەمەیاانا تیبینا  گیارۆدەی بڕیااڕیری کوشاندە 
بووا بە  ووڵی بیاری لێراردەوەا بەنم خاۆ ڕیمای ناکاارامەیی خاۆی 

وو ی بااااڕەکەی ساااەلماند. چارەساااەرە بااا  پەرێااازەکە لەنێاااو ساااند
لێمۆزینەکەدا باوو. لەوێادا شووشاەیەیا هەناد  کۆنیاای و  ووتاوە 
بەساااتەیەی هەباااوو. ئەو تاااۆزەی لەبنااای  ووتاااووەکەدا باااووا لەوە 
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زۆرتر بوو کە حەساسییە کوشندەکەی ڕیمای دژوار براا. کااتێریش 
ڕیمااای تاااڕومبێلەکەی لە پێشاااانگای نمایشااای ساااوارەکاندا ڕاگااارتا 

ەکە هاااااتەدەرا چااااووە سااااەر کورساااای تیبیناااا  لە پشااااتی تااااڕومبێل
سەکنەکە لە تەنیشت ڕیمی دانیشت. چەند خولەکێ  دواتارا تیبینا  
لە تااااڕومبێلەکە هاااااتە دەرا دیسااااان چااااووە پشااااتەوەا بەڵگەکااااانی 
سااڕینەوەا ئینڵااا لەکۆتاییاادا بااۆ دوا  ۆناااغی ئەرکەکەی دەسااتبەکار 

 بوو.
کڵێساااااااای وێستمینساااااااتەر هەر هەنااااااادێ  لە شاااااااوێن ڕاگرتنااااااای 

ەکەوە دوور بوو. بەپ  هەند  ڕۆیشت. ئەو ئاسنە گیرانەی تڕومبێل
لە  اااااچی و داردەساااات و دەمااااانچەکەیا لەکاااااتی تێاااارەڕین بەناااااو 
کااابینەی پشاارنینی مااادە ئاساانینەکانداا زەنگاای لێاادا. چاودێرەکااانیش 

ئایاا داوای لێابرەن ڕاگارە ئاسانینەکانی  ااچی نەیانزانی چی برەن. 
ەدا بخش ؟ یاخود جەستە کەم دابرەن  و لەسەر پ  بەناو دەزگاک

؟ لااا  تیبینااا  چارەساااەرێری باشاااتری دایە ئەنااادامییەکەی برشااارنن
پاسااەوانەکانا ناساانامەکەی خااۆی دەرهێناااا کە بە خەتێراای درشاات 
ساااوارچاکی ئەم هەرێااامەی لەساااەر نووسااارابوو. ئیااادی پاساااەوانە 
بەسااتەزمانەکان ڕێزێراای زۆریااان لێگاارت و بە شاارۆوە باااۆ ژوور 

 بەڕێیان کرد.
 
ستاش تیبین  سەیری النگدن و نیهوی حەپەساوی کاردا بەرگەی ئێ

ئەو خواستەی خۆی کردا کە هەرچی لەبارەی ئۆپیوی دایەا چاۆن 
توانی لەخشتەیان ببااا بەم جاۆرە ساەرتاپای کڵێساا بخااتە گێایاوی 
لەناوچوونەوەا بای برا. بەنم دەبا  جاار  لەساەر ئەمە بوەسات . 

 ئەنڵامی بدا.ئاخر هەر ئێستا کاری دیرەی ماوە 
_ "برادەرە خۆشەویساتیەکان " تیبینا  بە فەرەنسایێكی بێگرێوگاۆڵ 
پێی گاوتنا "ئێاوە جاامە پیارۆزەکە ناادۆزنەوەا بەڵراو جاامەکە ئێاوە 
دەدۆزێتەوە." خەندەیەکشی باۆکردن. "ڕێاگەی هاوبەشای ئاێمە لەوە 

 ڕوونتر ناب . جامەکە ئێمەی دۆزیەوە."
 بێدەنگی.
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سەی لەگەڵ کاردن. "گاو  بگارن. ئەر  ئەمڵارەیان بە سرتەیەوە   -
ئێااوە دەبیسااتن؟ جااامەکە بەنێااو ئەو هەمااوو سااەدانەدا  سااەمان بااۆ 
دەکاااا. لێماااان دەپااااڕێتەوە لە گەمیایەتااای مریاااداتی ساااایۆن ئاااازادی 
برەیاان. داوا لە هەردووکتااان دەکەم  ئەم دەرفەتە بقااۆزنەوە. ئاااخر 

ریرتیساە ئەستەمە س  کەسی لە ئێمە بەتواناتر بۆ کردنەوەی ئەم ک
کااۆ بباانەوە." تیبیناا  ئیسااتێری بااۆ کااردا چاوەکانیشاای دەگەشااانەوە. 
"ئێمە پێویستمان بەوەیە بەیەکەوە ساوێند بخاۆین. ساوێندی متماانە 
و بااڕوا بەیەکبااوون بخااۆین. هاوپەیمااانیێری سااوارچاکانە بااۆ ئەوەی 

 پەردە لەسەر ڕاستیەکە هەڵبدەینەوە."
ی کاااارد و بە سااااۆفی بە تیاااایی سااااەیری نێااااو چاوەکااااانی تیبینگاااا -

تاااۆنەدەنگێری گردەباااڕانەوە پێیگاااوتا "مااان هەرگیاااز ساااوێند لەگەڵ 
بروژی بااپیرەم نااخۆم. تەنیاا ئەو ساوێندە دەخاۆما  کە لە کاونڵی 

 زینداندا بتبین ."
دڵاای تیبیناا  داڕماااا پاشااان لێبااڕوانە گااوتیا "خاااتوونا بەداخاا  بااۆ  -

هەسااتت کە بەم جااۆرەیە." ئینڵااا ڕووی لە النگاادن گاارت و سااێرەی 
ەمانچەکەی تێگارت. "ڕۆبەرتا ئەدی تاۆ؟ ئایاا تاۆ لەگەڵمای یااخود د

 دژمی؟"
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 ١٠٠بەندی 
 

جەستەی مەتران مانوێل ئارینگارۆساا بەرگەی زۆر جاۆرە ئاێش و 
ئااازاری گرتبااووا کەچاای ئااازاری ئەو گااوللەیەی سااینگی ساامی بااووا 

ویااش ئااازارێری  ااووڵ و نااامۆ بااوو. برینێراای  ااووڵ و بەسااو . ئە
 وەنەب  برینی گۆشتی جەستە ب ... بەڵرو برینێری نزی  لە گیان.

مەتاااارانەکە چاوەکااااانی کااااردنەوەا هەوڵیاااادا شاااات ببیناااا ا لاااا  ئەو 
ئەوە دڵۆپەبارانە کەوتبوونە سەر ڕووخساریا بینایی لێڵ کردباوو. 

؟ هەساتیررد باسارێری  بەهێاز هەڵای گرتاووەا جەساتە من لە کاوێ 
افوورێری لوولاادراو وابااووا دامەناای لەڕوالوازەکەی وەی ئەوەی ماا

 مەبا کەشیشییەکەی هەر دەشەکایەوە.
دەسااااااتی چەپەی بە زەحمەتیااااااێرەوە بەرز کااااااردەوەا چاوەکااااااانی 
سااااڕینەوەا بیناااای ئەو پیاااااوەی هەڵیگرتااااووە سینسااااە. ئەو بەڵەکە 
کەتەیە بەو ڕۆژە تەمااااوییەدا بە الکۆننێرااادا دەڕوا و هەر هااااواری 

واراکەی کاازە لەجەرگ وەدێناا . چاااوە تیمارخاانە دەکاااا دەناا  و هاا
سوورەکانی لەبەر فرێمس  بزڕکا بووا ڕەنگی وەی ڕەنگای خاوێن 

 سوور هەڵگەڕابوو.
 "کوڕەکەما" ئارینگارۆسا چرپەئاسا پی گوتا "ئازارت پێگەیشتووە." -
سینی چااوی لێراردا ڕووخساارەکەی  تاری و بای  باوو. "بااوکەا  -

ازاری هەباا ا نەتااوان  ماان زۆر زۆر بەداخاا ." پێاادەچوو ئەوەناادە ئاا
 بدو .

"ساااینیا نەخێااارا" ئارینگارۆساااا وەنمااای دایەوەا "ئەوە هەر مااان   -
 داوای لێبوردم دەکەم. ئەمە هەڵەی من بوو."

مامۆسااتاکە سااۆزی دابااووم  کەی نەکااوژ ا مناایش پێمگااوتی بە 
. "من زۆر پەرۆش بووم. زۆر ترساام. تاۆ و تەواوی گوێڕایەڵی بی
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ۆساااتاکە هەرگیاااز جاااامە پیااارۆزەکەی ماممااان هەڵخەڵەتێنااادراین." 
 . ڕادەست نەدەکردین

ئارینگارۆساااا کە لەبااان دەساااتی ئەو پیااااوەدا باااووا یاااادەوەری باااۆ 
سااەردەمێری کااۆنتر گەڕایەوە. گەڕایەوە ڕۆژگاااری ئیساارانیا. لەو  
بەشااااێوەیەکی سااااادە دەسااااتیان پێرااااردا کڵێسااااایەکی کاسااااۆلیری 

اشاان لە نیویاۆری بچرۆالنەیان لە ئۆڤیدۆدا لەگەڵ سینسدا ڕۆناا. پ
ستیدا جاڕی دەساترەوت و شارۆمەندی خودایاان بە دروساترردنی 

 تاوەری بنرەی ئۆپیوی دای لە گەڕەکی لێرسینگتن دا.
پێااانج مانااا  لەمەوبەرا ئارینگارۆساااا هەواڵااای دژواری پێگەیشااات. 
سااەرتاپای کارنااامەی لەمەترساایدا بااوو. ئەو بەوردەکااارییەوەا ئەو 

ۆلفۆ کە ڕەوتی ژیانی گۆڕیا بیاری کۆبوونەوەیەی لە کۆشری گاند
 هاتەوە... ئەو هەواڵەی هەموو ئەو کوێرەوەرییەی لێرەوتەوە.

ئارینگارۆسا لە هۆڵی کتێبخاانەی فەلەکناسای گانادالفۆ ساەربەرزانە 
لێچااااووە ژوورا بە چاااااوەڕوانیێری تەواوە بەوەی هەمااااووان دێاااانە 
پێشاااوازی و دەساااتی تاااۆ ەی باااۆ درێااای دەکەنا ئااااخر هەموویاااان 

ۆشااای کاااارە ساااەرکەوتووانەکەی ئەو باااوونا کە لە ئەمریراااادا پەر
 نوێنەرایەتی دەکردن.

 بەنم خۆ هەر س  کەی لە شوێنی کۆبوونەوەکە ئامادە بوون.
 سررتێری ڤاتیران. کابرایەکی  ەڵەوا سەرڕەق.

 دوو کاردینالی ئیتالییای پلەبەرز. دوو ڕیاکاری لەخۆڕازی.
 ئاسا وای پێگوت."جەنابی سررتێر؟" ئارینگارۆسا مەتەڵ -
سەرپەرشاااااااتیارە خڕوپاااااااڕەکەی ئەودیاااااااو زێیەکاااااااانا دەساااااااتی  -

ئارینگارۆسای گوشی و ئاماژەی بۆ ساەر کورسای بەرامابەرەکەی 
 کرد. "فەرمووا لەو  بە ئاسوودەیی دانیشە."

 ئارینگارۆسا هەستیررد شتێری شاش لە ئاردا هەیە.
ی ا" "جەنااابی مەتاارانا ماان لە  سااەی کااورتبڕ و باا  واتااا لەبلەبااان ناا -

سااااررتێرەکە بااااوو وای پێگااااوت. "بااااۆیە ڕێگااااام باااادەا ڕاسااااتەوخۆ  
 سەبارەت بە هۆکاری سەردانرردنەکەت بدوێ ."
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"ترااااایە بە کراوەیاااای باااادو ." ئارینگارۆساااااش بە دەم گااااوتنی ئەم  -
وشاااااانەوە ساااااەیری  هەردوو کاردینالەکاااااانی کاااااردا دیااااااردبوو 

 د.هەردووکیان بەگوێرەی چاوەڕوانییەکانیان هەڵیان دەسەنگان
"هەر وەی خۆت باش دەیزانیا" سررتێرەکە گاوتیا "جەناابی پاپاای  -

پیاااارۆز و ئەواناااای دیاااارە لە ڕۆمااااا لەم دواییااااانەدا سااااەبارەت بە 
کورتیێنیە سیاسییەکانی ئۆپیوی دایا کە لاێرەوتەی  پڕمشاتومڕی 

 هێناکایەا نیگەران بوون."
ئارینگارۆسا دەستبەج  بەم  سانە رێ  هەڵیات. ئااخر ئەو پێشاتر 

چەنااد بااۆنەیەکەوە لەگەڵ پاپااای نااو  تێرگیاار بااوونا بەگااوێرەی  لە
ئارینگارۆساااا پاپااای نااو  زۆر الیەنگااری دەنگاای بەجۆشوخرۆشاای 

 گۆڕانی لیبرالیانەی نێو کڵێساکە بوو.
"ماااان دەمەو  دڵنیااااات باااارەمەوەا" هەر زوو سااااررتێرەکە لەسااااەر  -

 سەکەی خۆی بەردەوام بووا "لەوەی کورسی پیرۆز بە نیااز نیایەا 
یچ گۆڕانراریێا  لە ڕەوتای بەڕێاوەبردنی  کڵێسااکەی تاۆدا بێنێاتە ه

 کایە."
 ! "کەواتە بۆچی بان  کراوم؟"منیش خواخوامە وا نەکا -
کااابرا ز  و کەتەکە ئاااهێری هەڵرێشااا. "مەتاارانا ماان نااازان  چااۆن  -

نەرمونیااانتر ئەو شااتەت پێبڵااێ ا هەرچۆنێاا  باا  ڕاسااتەوخۆ پێتاای 
ئەنڵااااوومەنی سااااررتارەیەت بە ڕادەگەیەناااا . دوو ڕۆژ لەمەوبەرا 

کاااۆدەنگی دەنگیاااان لەساااەر هەڵگرتنااای پەساااندنامەی ڤاتیراااان باااۆ 
 ئۆپیوی دای دا."

ئارینگارۆسا خاترجەم بوو شتەکەی بە ناڕێری گو  لێباوو. "داوای  -
 لێبووردنت لێدەکەم؟"

"سااادە و ڕوونا لە ئێسااتاوەا تااا شااەش مااانگی دیاارەا ئۆپیااوی دای  -
اتیران ب . دەکر  ئێاوە کڵێساایەکی چیدی وا داندر  کە سەر بە  ڤ

سااەربەخۆ باان. کورساای پیاارۆز دەیەو  پەیوەناادی خااۆی بە ئێااوە 
برچڕێن . کورسی پیارۆز ئەم شاتەی پەساەند کاردووەا ئێساتا ئاێمە 

 لەو بارەوە خەریری ئامادەکردنی کاغەزی  انونین."
 "بەنم ... ئەمە نەکردەیە!" -



608 

زۆر پێویستیشااە.  "بە پااێچەوانەوەا ئەمە زۆر ڕێتێچااووە. هەروەهااا -
جەنابی پیرۆزی  ناڕەحەتە لە سیاسەتی هێنانەڕیزی پرئاشوبەکەی 
ئێاااوە باااۆ خۆئاااازاردان." کاااابرا ئیساااتێری کاااردا ئینڵاااا تێیەڵچاااۆوەا 
"هەروەها سیاسەتی ئێوە لەبەرانبەر ژنان ناجۆرە. زۆر ڕاشاراوانەا 

 ئۆپیوی دای بۆتە بار و مایەی هەراسانی."
 بوو. "مایەی هەراسانی؟" ئارینگارۆسا لە جێی خۆی سڕ -
"بەدڵنیااااییەوەا خاااۆ نااااب  پێااات ساااەیر بااا ا کە ئۆپیاااوی دای وای  -

 لێیاتووە."
"ئاااااخر ئۆپیااااوی دای تاااااکە ڕێرخراوێراااای کاسااااۆلیرییە ژمااااارەی  -

هەوادارنااای زیااااد کردبااا !  ئاااێمە ئێساااتا  زیااااتر لە هەزار و ساااەد 
 کەشیشین!"

 "ڕاستە. ئەمەش ماکی گرفتەکانە بۆ ئێمە." -
هەڵسایە سەر پ . "دەی بە جەناابی پاپاای پیارۆز بڵا   ئارینگارۆسا -

دا یارمەتی بانری ١٩٨٢ئەگەر ئۆپیوی دای مایەی هەراسانی ب  لە 
 ڤاتیرانی دەدا!"

"ڤاتیرااااان هەمیشااااە بااااۆ ئەمە سوپاسااااگوزارە." سااااررتێرەکە وای  -
پێگوتەوەا دەنگەکەشی  ئاماژەیەکی چاکرردنەووەی پێاوە دیااربوو. 

ن وایەا بەخشاااندەییە داراییەکەتاااان لە "هێشاااتاش کەساااانێ  بڕوایاااا
 دا تاکە هۆکار بووا کە کڵێساکەتان ببێتە پلەی یەکەم."١٩٨٢

"ئەمە ڕاست نیایە!" ئەم ئامااژەیە لە نااخەوە ئارینگارۆساای برینادار  -
 کرد.

"هەرچۆنێ  ب ا ئێمە نەخشەمان وایە بە  باڕواوە هەنگااو هەڵێناین.  -
شاتان بادەینەوە. دەکار  ئێمە بەنیاازین بەچەناد  یساتێ  ئەو پارەیە

 ئەم بڕە پارەیە بە پێنج جار بدرێتەوە."
"ئەوە تااااۆ دەتەو  بمرااااڕی؟" ئارینگارۆسااااا وای لێررساااای. "پااااارەم  -

دەدەیاا  تااا بێاادەن  باا ؟ لەوکاااتەی کە ئۆپیااوی دای تاااکە دەنگاای 
 ئاوەزە ماوەتەوە!"

ئارینگارۆسا خۆی بەسەر مێزەکە دادابووا لەسەر ئەم خاڵە دەنگای  -
کااارد. "ئایاااا  ئێاااوە بەڕاساااتی مەرا ااان بااازانن باااۆچی خاااۆی تییتااار 

کاساااۆلیرییەکان لە کڵێساااا دوور دەکەونەوە؟ کاردیناااا ا ساااەیرێری 
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دەوروبەری خۆتان برەن. خەڵری هیچ ڕێزێرای ئێاوەی لەال نەمااوە. 
ئەو بااڕوا تااۆکمەیەی جاااران نەمااا. ڕێبااازەکە بااۆتە خااوانێری کااراوەا 

  هاموشاااااۆا هەناااااد  دەساااااترێوەگرتنا دانناااااان بەخەتااااااا هەناااااد
بیسمیلرردن)تەممید(ا ئاخر لەوە زیاتر چیدیرەتان پێشرەش خەڵرای 
کردووە. ئەر  ئێوە چ ڕێنوێنیێری ڕۆحیتان نیشانی شوێنرەوتووان 

 داوە؟"
" انونناااامەی ساااەدەی ساااێیەما" کاردیناااالی دووهەم وا هااااتە  ساااە.  -

"ناااااکر  ئەو جااااۆرە ڕێسااااا و  انوونااااانە بەسااااەر شااااوێنرەوتووە 
ەرخەکاناادا بسااەپێندر . ئێسااتا ئەو ڕێسااایانە بااۆ کریسااتیانە هاوچ

 کۆمەڵگەی هاوچەرخمان دەست نادەن."
 "بەڵ ا دیارە ئەو ڕێسایانە بۆ ئۆپیوی دای دەست دەدەن!" -
"مەتران ئارینگارۆساا" سررتێرەکە بە  سە هااتەوەا ئەمڵارەیاان بە  -

دەنگێرااای  لێباااڕوانەوە گاااوتیا "باااۆ ڕێزلێناااان لە پەیوەنااادی نێاااوان 
ی و و پاپاای پێشاووی ڤاتیراانا کورسای پیارۆز شاەش ئۆپیوی دا

مان  مۆڵەتی پێداونا تا خۆبەخشانە خۆتاان لە ڕیزەکاانی ڤاتیرانادا 
برشاێننەوە. پێمباشاە تاۆ جیاوازییەکانات لەگەڵ پاپاای نوێاوە بەالوە 

 بنێیا خۆت وەی ڕێرخراوێری کریستیانی بچەسرێنی."
یانااد. "ئەم شااتە "ماان ئەمە ڕەت دەکەمەوە!" ئارینگارۆسااا وای ڕاگە -

 لەگەڵ خودی کەسایەتی پاپا بای دەکەم!"
 "بەداخ ا پاپای پیرۆز نایەو  چیدیرە بتان بین ." -
ئارینگااارۆزا هەڵسااا. "ئەو ناااوێر  پەیوەناادی کڵێسااایەی کە پاپااای  -

 پێشوو دایڕشتووەا هەڵوەشێن !"
"بەداخەوەا" سااااررتێرەکە  وای پێگااااوت و چاوەکااااانی نەنوو اناااادن.  -

 و هەر خواوەندیش وەریدەگرێتەوە." "خواوەند دەیدا
ئارینگارۆسااااا لەو کۆبااااوونەوەیەدا بە حەساااارەت و حەپەسااااانەوە 
هەڵسا و ڕۆیشت. گەڕایەوە نیویۆریا بۆ مااوەی چەناد ڕۆژێا  بە 
نائومێاااادییەوە لە پەنڵەرەکااااانەوە بااااۆ پاشااااەڕۆژی  کریسااااتیانێتی 

 دەیڕوانی. 
ماااوو چەناااد هەفاااتەیەی دوای ئەوەا زەنگێرااای بۆهااااتا ڕەوشااای هە

شااااتێری گااااۆڕی. زەنگلێاااادەرەکە بە فەرەنساااای دوا و خااااۆی وەی 
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مامۆستایەکە ناساند. ئەو نازناوەش لەنێو کڵێسااکانەدا شاتێری بااو 
بوو. مامۆستاکە پێ  گوتا بە نەخشاەی خۆکێشاانەوەی ڤاتیراان لە 

 ڕێرخراوی ئۆپیوی دای زانیوە.
هیوای  ؟ ئارینگارۆزا لە مەرا دا مایەوە.باشە چۆن توانیوێتی بزان 

واباااااوو هەر تەنیاااااا بە ەد ژماااااارەی لەپااااای دەساااااتێ  لە پیااااااوە 
باندەسااتەکانی نێااو ڤاتیراناادا بە هەڵوەشاااندنەوەی ئەو پەیوەناادییە 
باازانن. پێاادەچ   سااەکە دزەی کردباا . هەر کاااتێریش  سااە بااووە 
بەندوباوا ئەوا هایچ دیاوارێری ڤاتیراان ڕێاگەی ئەوەی پێنااگیر  کە 

 وە.بەنێو جییاندا باڵو نەبێتە
"جەنابی مەترانا من گوێ  لە هەموو شوێنێ  هەنا" مامۆساتاکە بە  -

ساااارتەیەکەوە لە تەلەفااااۆن وای بە ئارینگارۆسااااا گااااوت. "هەر بەو 
گوێیاااانەش زانیااااری بڕواپێراااراوم هەیە. بە یاااارمەتی تاااۆا دەتاااوان  
حەشارگەی پاشماوە پیرۆزەکە هەڵبدەمەوەا کە هێزێری بێئەندازەت 

ئەوەناادە باا  خااودی ڤاتیرااان لەبەردەمتاادا دەداتاا ... هێزێاا  بااایی 
بچەمێااتەوە. هێزێاا  بااایی ئەوە باا  باااوەڕی پاا  ڕزگااار باارەی." ئەو 
ئیستێری کردا ئینڵا تێیەڵچۆوەا "ئەوەش وەنەبا  هەر باۆ ئۆپیاوی 

 دای ب ا بەڵرو بۆ هەموومان."
. ئارینگارۆساااا خواوەناااد دەیااادا... و هەر خواوەنااادیش دەیبااااتەوە

شاوەی هیوا کارد. "دەی نەخشاەکەت  پا  هەستی بە تیشرێری درەو
 بڵ ."
 

کاتێ  ئارینگارۆزا لە دەرگەی نەخۆشخانەی سێینت ماری باردرایە 
ژوورا بێیااااۆش کەوتبااااوو. سااااینی بەپەلەپااااڕوز  و بەشااااەکەتی 
لێاااااوەژوور کەوت. خاااااوێنیش لە ئەژناااااۆی دەڕژایە ساااااەر کاشااااای 
نااوکەوەکەا هااواری فریادڕەسای باۆ دەکارد. هەماووانا ئەوانەی لە 
پرسااااااگەی نەخۆشااااااخانەکە بااااااوونا کە ئەو زەالمە بەڵەکە نیااااااوە 
ڕووتەیااان بیناای  ەشااەیەکی پێاایە خااوێنی لێاادەچۆڕ ا حەپەسااان و 

 مەراق مان.
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پزیشرەکە یاارمەتی سینسای داا تاا ئەو  ەشاەیەی وڕێانەی دەکارد 
بخاتە سەر چوارپایەی و فشااری لێادانی دڵای لە مەچەکای پشارنی. 

 تووە. زۆر لێی بەهیوا نی .""ئەو خوێنێری زۆری لەبەر ڕۆیش
چاوەکااانی ئارینگارۆساااش کاارانەوەا بااۆ ساااتێ  بەخەبەر هاااتەوەا 

 سەیری سینسی کرد. "ڕۆڵەکەم..."
گیااانی سااینی لە تااووڕەی و داخااان پااڕ ببااوو. "باااوکەا خااۆ ئەگەر  -

هەماااوو ژیانیشااای باااۆ تەرخاااان بااارەنا هەر بەدوایااای ئەو کەساااەدا 
 م."دەگەڕێ  کە لەخشتەی بردین و دەیروژ

ئارینگارۆسا سەری باداا لەو کاتەی ئامادەبوون لەو  بیگاوازنەوەا  -
ڕووخساری خەمگین دیاربوو. "سینی... خۆ ئەگەر هیچ شتێر  ل  
فێرنەبااووبیا ترااایە... ئەمە فێاار بە." ئەو دەسااتی سینساای گاارت و 

 گوشی. ئینڵا گوتیا "لێبوردن مەزنترین دیاری خواوەندە."
 "بەنم باوکە..." -
 ارۆزا چاوەکانی داخستن. "سینی دەب  نوێی برەی."ئارینگ -
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 ١٠١بەندی 
 

ڕۆبەرت النگدن لە ژوورە چۆڵەکەی ئەنڵوومەندا و لەبن گاومبەزە 
  ەبەکەدا وەستابووا چاوی لە سێرەی دەمانچەی تیبین  کردبوو.

؟ وشاااااەکانی ڕۆبەرت ا ئەر   تاااااۆ لەگەڵ منااااای یاااااان لە دژمااااای
ی بەریتااانی لەو بێاادەنگیەدا لە گااوێی النگدناادا مێیووناسااە پاشااایەکە

 دەزرینگانەوە.
النگاادن زاناای وەنمێراای گونڵاااوی بااۆ نەبااوو. ئەگەر وەنمەکەی بە 
بەڵ  بووایە ئەوا ساۆفی دەفرۆشات. ئەگەر بەرساهەکەی نەخێاریش 
بوایەا تیبین  هیچ دەرەتانی باۆ نەدەماایەوەا هەردووکیاانی لە جێادا 

 سارد دەکردنەوە.
ۆ  و هۆڵەکاانی وانەگاوتنەوە وای لە النگادن نەکردباوو بە ساننی پ

کەشێكی هەڕەشەی ژێر چەی بەڵەد با  و وەنمێرای یەکانکەرەوە 
بداتەوەا بەنم لە پۆلدا شتێ  لەبارەی وەنمە دژبەرەکان فێر ببوو. 
کاااتێریش پرساایارێ ا وەنمێراای دروسااتی نەباا ا ئەوا تەنیااا یەی 

 .وەنمی ڕاستگۆیانەی هەیە
 ئەو ناوچە خۆڵەمێشیەی نێوان بەڵ  و نەخێرە. ئەویش
 .بێدەنگی

النگاادن بە نزباااوونەوە لەو کریرتیساااەی لەنێااو لەپااای داباااووا چەناااد 
هەنگاوێاااا  بااااۆ دواوە کشااااایەوەا لە ژوورەکە  ەبەکە هاااااتەدەر و 

. خواخااااوای بااااوو ناااااوچەیەکی بااااێنیەنچااااووە شااااوێنێری چااااۆڵ. 
تیبینا ا دەکار  تیشرۆخستنە سەر کریرتیسەکە ئاماژەیەی ب  باۆ  

هاوکاااریرردن ئەگەرێاا  باا ا ئەو بێاادەنگییەش ئاماااژەیەی بااوو بااۆ 
 سۆفی کە دەستبەرداری نەبووە.

 .هەمووی بۆ ئەوەیەا بۆ ماوەیەی کات بەدەست بێن 
النگدن گوماانی باۆ ئەوە چاووا کاردەی بیرکاردنەوەکەا کتومات ئەو 

هەر لەبەر ئەوەشااە کریرتیسااەکەی شااتە باا  تیبیناا  لێیخواسااتب . 
. کەواتە هەساات بە  وڕسااایی بڕیااادانەکەم دەکەم. ڕادەساات کااردم

مێیوونووسااە بەریتااانییەکە هیااوای وابااوو دەسااتلێدان لە کریریساای 
مامۆسااااتا مەزنەکەی دەسااااتەی مریاااادایەتی وا لە النگاااادن براااااا بە 
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تەواوی بەرەو ناااااواخنەکەی ڕابرێشاااا ا ختااااووکەی  تاسااااەمەندی 
وی براااتەوەا ناچاااری ئەکااادیمیبوونەکەی باادا تااا باااوەش بااۆ هەمااو

ئەوەی برااااااا دەسەتەوەساااااتان لە هەمااااابەر کاااااردنەوەی مەتەڵااااای 
 بەردەکلیلەکە واتای لەدەستدانی خودی مێیوو ب  بۆی.

بەدیتنی دیمەنای ساێرەگرتنی تیبینا  لە ساۆفیا النگادن لەوە ترساا 
دۆزینەوەی پاسوۆردە سەختەکەی کریرتیسەکەا تاکە هیاوایەی با  

ئەگەر نەخشەکەم  خۆفیدا بیگۆڕێتەوە. بۆ ئەوەی لەگەڵ ئازادی سۆ
. ئیادی مێشاری لەنێو دەرهێناا ئەوا تیبین  دانوستان  لەگەڵدا دەکاا

خاااۆی گوشااایا بەڵراااو ئەو ئەرکە دژوارەی ڕایااای برااااا بەم جاااۆرە 
النگدن بە هێواشی بەرەو الی پەنڵەرەکە ڕۆیشات... مێشاری خاۆی 

ەر گڵراۆی بە خەیاڵی ئەو ژمارە لەئەندازەبەدەرەی ئەستێرەکانی س
 نیوتن خەری  کرد.

 تۆ بەدوای تۆپێردا دەگەڕێی کە دەکر  لەسەر گۆڕێ  ب 
 ئەویش چیرۆکی گۆشتی گوڵەڕەز و مناڵدانی ئاوی بگێڕێتەوە.

النگدن پشتی لەوان کرد و بەرەو پەنڵەرە بەرزەکە ڕۆیشتا بەڵرو 
سروشاااێ  لە جاااامە پەڵەدارە ماااۆزایرەکەی وەربگااار . بەنم هااایچ 

 نەبوو.
ا ئەو وای لەخۆی کردا نیگای ت بخەرە نێو مێشری سانیێردەی خۆ

باشاە تاۆبڵی  چاویشی بڕیە دوورا باڕیە ساەر بااخچەکەی کاۆلیی.  
؟ باڕوای ئەو سااەبارەت بە تااۆپەکەی سااەر گڵرااۆی نیااوتن چاای باا 

خەیااااڵی ئەساااتێرەکانا ئەساااتێرە کلرااادارەکان و هەساااارەکان لەبااان 
ی خساااتن. ئااااخر باااارانەکە دەدروەشاااانەوەا بەنم النگااادن پشاااتگوێ

سااانیێر پیاااوی زانساات نەبااوو. ئەو پیاااوی مرۆڤااایەتی بااووا پیاااوی 
مێینەی پیرۆز... بادەکە... گوڵەڕەزەکە... هونەرا پیاوی مێیوو بوو. 

ماریااا ماجاادەلینای دوورخااراوە... فەوتااانی خواوەناادە مێینەکااان... 
 .جامە پیرۆزەکە

کراا کە ێری دڵڕەق وێنا دە276ئەفسانە هەمیشە جامەکەی بە دۆست
لە تارماییاااادا سااااەمای دەکااااردا لەباااان گوێیاااادا دەیچرپاناااادا تااااۆی 
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 لێرە مەبەست لە دۆست عەشیقەیە.  
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هەنگاوێری دیرە بۆ خۆی کێش دەکرد و دەستخەرۆی دەداا پاشان 
 لەنێو تەمومیدا ون دەبوو.

لە دەرەوە دارودرەختی باخچەی کۆلیی هەدادانیان نەمابووا النگدن 
 هەساااتی بە ڕۆڵااای ئەوان کااارد. ئااااخر گاااۆرانی لەهەماااوو الیەکەوە
هەبوو. وەی ئەوەی خەیااڵ لەنێاو تەمەوە باۆی پەیادا با ا لقوپاۆپی 
کۆننترین دارسێوی بەریتانی بە خونچەی پێنج پەلرەوەا هەموویاان 
وەی ڤینااۆی دەبریساارانەوە. ئاااخر خااوای مێیاانە هەنااووکە لەنێااو 
بااااااخەکەدا باااااوو. ئەو لەبااااان بارانااااادا ساااااەمای دەکاااااردا گاااااۆرانی 

قوپۆپەکااانی درەختەکااانەوە سااەردەمەکانی دەچااڕیا لەپەنااا گەنی ل
دەهااااتا وەی ئەوەی داری زانیااااری بەبیااار النگااادن بێنێاااتەوەا کە 

 بەرەکەی  پێگەیشتووەا بەنم دەستی ناگات .
 

بەنێاااو ژوورەکەداا تیبینااا  بە متماااانەوە ساااەیری النگااادنی دەکاااردا 
ئەویش بەدەوری خۆیەوە لە دەروەوەی پەناڵەرەی دەڕوانای وەی 

 رە تەلیسماوییەکەی.ئەوەی کەوتبێتە بن باندۆ
ا تیبین  وا لەگی هزران ڕاچوو. کتومت هەروەی هیوام  دەخواست

 .ئەو وا دێتەوە سەرخۆی
بۆ ماوەیەی تیبین  بە گومان باووا بەڵراو النگادن کلیلای جاامەکەی 
پاا  باا . ئاااخر خااۆ گااۆترە نەبااووا لەو کاااتەی وادە دیااداری النگاادن 

ەجێرردناااااای لەگەڵ سااااااانیێردا داناااااادراا تیبیناااااا  دەسااااااتی بە جێب
نەخشاااەکەی کااارد. بە گاااوێگرتن لە سەرپەرشاااتیارەکەا تێگەیشااات 
پیااااوەکە باااۆ دیااادارە تاااایبەتییەکەی النگااادن زۆر پەرۆشاااەا ئەمەش 

ئاااااخر دەستنووسااااەکە دەکاااارا هەر واتااااای یەی شاااات بگەیەناااا . 
تەلیسماوییەکەی النگدن دەمارە هەستیارەکانی دەستەی مریدایەتی 

یەکەوە گیرۆدە ببووا سانیێریش بزواندبوو. النگدن  بەدەست ڕاستی
. تیبین  لەوە خاترجەم بووا ساانیێر باۆیە لە ئاشرراکردنی دەترسا

 بانگی النگدنی کردوەا تا بێدەنگی برا.
 .ڕاستییەکە بۆ ماوەیەکی درێیە بێدەن  کراوە

تیبیناا  دەیزاناای دەباا  خێاارا دەسااتوبرد برااا. پەالمااارەکەی سااینی 
لەساااااااەرێرەوە لەوەدا دوو کێشاااااااەکەی بەیەی بەرد دەکوشااااااات. 
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ساااەردەکەوتا کە ڕ  لە ساااانیێر بگااار ا تاااا النگااادن بێااادەن  برااااا 
هەروەهااا دڵنیاااش ببێااتەوە لەوەی بەردە کلاایلەکە برەوێااتە دەسااتی 
تیبین ا ئاخر النگدن لە پاریسە و دەکر  تیبین  پێویستی پ  ب  و 

 بە شێوەیەی لە شێوەکان بانگی برا.
سااانیێر و سااینی شااتێری  ڕێرخسااتنی دیاادارێری کوشااندە لەنێااوان

ئااخر مان زانیااری زۆرم لەباارەی ترساەکەی ساانیێر ئاسان بوو. 
. دوێنا  ئێاوارە ساینی وەی  ەشاەیەکی شاڵەژاو بەدەست هێنااوە

زەنگێری بۆ ساانیێر لێادا. "بەڕێاز جەناابی ساانیێرا گەردنا  ئاازا کەا 
هەر دەبوایە دەمودەست زەنگ  باۆ لێادابای. مان نەدەباوایە هەرگیاز 

و ڕێاااازی داناپێاااادانانەکان  بشااااراندبایەا بەنم لەم بااااارەداا شاااارۆ 
هەسااتێری وام الپەدابااووا دەباا  وا باارەم. هەر تااازە دانرێاادانانێر  لە 
کااااابرایەی وەرگرتااااووەا گااااوایە چەنااااد کەسااااێری لە بنەماااااڵەکەت 

 کوشتووە."
کااااردانەوەی ساااانیێر حەپەسااااویانە باااوو بەنم خۆپاااارێزیش باااوو. 

ێری تڕومبێل فەوتان. ڕاپاۆرتی پاۆلیس لەم "خانەوادەکەم بە ڕووداو
 بارەیەوە یەکنکەرەوەیە."

"بەڵااااایا ڕووداوی تڕومبێااااالا" ساااااینی وای پێگاااااوت و داوەکەی  -
دانااایەوە. "ئەو پیاااوەی   سااەم لەگەڵاادا کااردا گااوتی ناچاااری کااردن 

 تڕومبێلەکەیان لە جادە البدا و برەوێتە نێو ڕووبارەکە."
 ن کش و مات بوو.سانیێر لە دیوەکەی دیرەی تەلەفۆ

"جەنابی سانیێرا خۆ من هەرگیز زەنگ  بۆ لێانەدەدایا گەر هاتباا و  -
کابرایەکە شتێری دیارەی باۆ زیااد نەکردبااا کە باۆ ساەالمەتی ئێاوە 
مایەی مەترسییە." ئیستێری بۆ کاردا ئینڵاا تێیەڵچاۆوەا "پیااوەکە لە 

 نێو  سەکانیداا ناوی سۆفیا نەوەکەی تۆشی هێنا."
ی سااااااۆفی سااااااانیێری ورووژانااااااد. دەسااااااتبەج  ئیاااااادی ناوهێنااااااا

سەرپەرشااتیارەکە کەوتە دەسااتوبردکردن. داوای لە سااینی کااردا 
دەمودەست بێت و بیبین ا دیدارەکەشای لە پاڕ ئاسایشاترین شاوێن 
بااۆ داناااا ئەویااش نووسااینگەکەی خااۆی بااوو لە نێااو لااۆڤەردا. ئینڵااا 

دایە. زەنگی بۆ سۆفی لێدا و ئاگاداری کاردەوە کە ژیاانی لەمەترسای
 دیدارە خواردنەوەکەی لەگەڵ النگدندا هەر فەرامۆش کرد.
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ئێستاش کە النگدن لە ساۆفی جیاابۆتەوەا لەوساەری ژوورەکەدایەا 
تیبین  هەستی بەسەرکەوتنێ  کردا گوایە هاوپەیمانێتی النگدن باۆ 
الی ئەو گۆڕاوە. سۆفی نیهوش لەشوێنی خۆی کۆڵنەدرانە ماایەوەا 

گاادن دیمەنێراای گەورەتااری لە پااێش چاااو بەنم ڕوون و ئاشااررا الن
ئەو لە بااایەخی بااوو. ئەو هەوڵاای دەدا پاسااوۆردەکە بەدەساات بخااا. 

دۆزینەوەی جامەکە دەگەیشات و دەباووە ماایەی ڕزگااربوونی لە 
 . هاوپەیمانێتیەکە

"ئەو بەردەکلاایلەکەت بااۆ ناکاااتەوەا" سااۆفی بەساااردییەکەوە وای بە  -
 هەر نایرا." تیبین  گوت. "تەنانەت  ئەگەر بشتوان 

تیبیناا  لەکاتێراادا سااێرەی دەمااانچەکەی لە سااۆفی کردبااووا چاااوی 
لەسااااەر النگاااادن بااااوو. ئەو بەتەواوی لەوە دڵنیااااا بااااووا چەکەکەی 
بەکااااردێن . هەرچەنااادە بیااارۆکەکەش کێشاااەی باااۆ دەناااایەوەا بەنم 

لێرەدا من هەموو شتێر  لەسەر داناوە تا دەیزان  ناب  دوودڵ ب . 
 .. جامەکە زۆر لە هەریەی لە ئێمە مەزنترەکارە ڕاستەکە برەم

لەو کاتەدا النگدن لەالی پەناڵەرەکە وەرساووڕایەوەا لەپڕێریشاەوە 
گوتیا "گڵرۆکە..." بریسرەی هیوای لە چاوەکاندا دەگەشاایەوە. "مان 
دەزاناا  لەکااوێی گڵرااۆی نیوتناادا بااۆ پاسااوۆردەکە بگەڕێااین. بەڵاا  

 پێمواب  دەتوان  پاسوۆردەکە بدۆزمەوە."
 ڵی تیبین  بە توندی لێیدا. "ڕۆبەرتا لە کو ا دەی پێ  بڵ !"د -
سااۆفیش بە دەنگێراای تۆ اااوەوە گااوتیا "نااا ڕۆبەرتا نەخێاار! ناااب   -

 یارمەتی بدەی. وانییە؟"
النگدن بە هەنگاوی گردەبڕانەوە لێینزی  باووەوەا کریرتیسەکەشای  -

بە دەساااتێ  گرتباااوو. "نەخێااارا" ئەو وای پااا  گاااوتەوە و ئااااوڕێری 
 لە تیبین  دایەوە. "پێی ناڵێ  تا تۆ ئازاد نەکا." گرژیشی

گەشاابینیەکەی تیبیناا  ڕەش هەڵااگەرایەوە. "ڕۆبەرتا ئااێمە ئەوەناادە 
 لەیەی نزیرینا چۆن دەوێری گەمەیەکی وام لەگەڵدا برەی!"

"ئەوە یاری کردن نییە." النگادنیش وای پێگاوتەوەا "دەی لاێگەڕ  باا  -
و بەیەکەوە کریرتیساااەکە ئەو باااڕوا. ئەوساااا دەتااابەمە الی گڵراااۆکە 

 دەکەینەوە."
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"من بۆ هیچ کوێیەی ناڕۆما" سۆفی چاوەکانی لە تووڕەییان تەس   -
ببااونەوە وای ڕاگەیانااد. "کریرتیسااەکە لە باااپیرەوە دراوەتە ماان. هاای 

 ئێوە نییە تا بیرەنەوە."
النگااااادن بە حەپەسااااااویەوە ڕووی تێرااااارد. "ساااااۆفیا تراااااایە! تاااااۆ  -

 ەتیت بدەم!"لەمەترسیدای. هەوڵ دەدەم یارم
"چااۆن؟ بە ئاشاارراکردنی ئەو نیێنیاایەی کە پاااپیرەی بااۆ پارێزگاااری  -

بە تاااۆ باااوو. منااایش بە اااام  277لێرردنااای مااارد؟ ڕۆبەرت ئەو بە اااای
 پێبووی!"

چاوە شینەکانی النگدن پڕبوو لە ترسوتۆ ین. تیبینگیش بێباکاانە بە 
خەندەوە سەیری دەکرد چاۆن دژی یەکادی باوونەتەوە. تێرۆشاانی 

ەوەی ئاااازاب  لەهەماااوو کاتێااا  زیااااتر ماااایەی بەزەیااای النگااادن ل
لەسااەر لێااواری ئاشاارراکردنی مەزنتاارین نیێناای پێااداهاتنەوە بااوو. 

مێاایووداا ئەو گیاارۆدەی  داوی ژنێاا  بااووە کە سااەلماندوویەتی 
 . شایانی پرسەکە نییە

 "سۆفیا "النگدن وا بانگی کردا "ترایە... تۆ دەب  لێرە بڕۆی." -
ڕۆم تاااا تاااۆ ئەوەی لەنێاااو دەساااتتدایە ساااۆفیش ساااەری باااادا. "ناااا -

 نەمدەیت  یاخود بەزەوی دنەدەی و  پارچەپارچەی نەکەی."
 "چی؟" النگدن سڵەمییەوە. -
"ڕۆبەرتا باااپیرەم پێیباشااتر بااوو ئەو نیێنیاایە تاهەتااایە گۆڕەوشااار  -

براار ا لەوەی برەوێااتە دەسااتی ئەم پیاااوکوژە." چاوەکااانی سااۆفی 
ەنم  نەشاااگریا. ئەوساااا وەی ئەوەی پاااڕ لەفرمێسااا  بااا  واباااووا ب

ڕاسااتەوخۆ ئاااوڕی لەپشااتەوە لە تیبیناا  دایەوە و پێاای گااوت. "دەی 
ئەگەر پێویسااااتە تە ەم لێاااابرە. ماااان پاشااااماوەی باااااپیرەم بااااۆ تااااۆ 

 جێناهێڵ ."
 . تیبین  سێرەی دەمانچەکەی لێگرت.زۆر باشە

"ناااااا!" النگااااادن وا هااااااواری کااااارد. بەو دەساااااتەی کریرتیساااااەکەی  -
وەا لەبارێ  وەی ئەوەی بە زەمینی دابدا. پێوەگرتبووا بەرزی کردە

")الی(ا خۆ ئەگەر تەنانەت هەر بیریش لە تە ەکردن برەیاتەوەا ئەوا 
 من بەردەکلیلەکە بەردەدەمەوە."
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 بەقاپێبوون: متمانە پێبوون.  
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تیبینا  پێرەنای. "ئەم فشااەکردنە بە ساەر ڕیمیاادا ڕەت باوو. بەسااەر  -
 مندا ڕەت ناب . من تۆ لەوە باشتر دەناس ."

 ")الی(ا ئایا دەمناسی؟" -
  دەتناس . بارادەرەکەم ڕووخساارە نەگاۆڕەکەت پێویساتی بە بەڵ

کارکردنە. ئەوەش بۆمن هەر چەند چرکەیەکی خایاند تا تێگەیشت ا 
بەنم من هەنووکە دەتبین ا درۆ دەکەی. تۆ هیچ بیرۆکەیەکت نییە 

. "ڕۆبەرتا بەڕاست؟ تۆ ئاخۆ وەنمەکە لە کوێی گڵرۆی نیوتن دایە
 ەڕێی؟"دەزان  لەکوێی گڵرۆکەدا بگ

 بەڵ  دەزان ." -
دڕدۆنگی نێو چاوەکانی النگدن ڕاگوزەر بووا ل  تیبین   ۆستیەوە. 
درۆی لە چاوەکاااااانی بەدی کااااارد. ئەمەش پیننێرااااای ناااااامرادانە و 
بەزەییرێداهاتنەوەی ڕزگاارکردنی ساۆفی باوو. تیبینا  بێئومێادیێری 

  ووڵی لەنێو چاوەکانی ڕۆبەرت النگدندا بینی.
اما بەو هەمااوو گیااانە ناشایسااتانە دەورە ماان سااوارچاکێری تەنیاا

 .دراوم. هەر دەشب  کۆدی بەردەکلیلەکە بە خۆم بشرێن 
هەنووکە النگدن و نیهو بۆ تیبین  لە هەڕەشەی  زیاتر هیچی دیرە 
نەبوون.... هەروەها بۆ جامەکەش هەر مەترسای باوون. هەرچەنادە 

نێری چارەسەرەکە بەسفتوسوێش بووا ئەو دەیزانی دەب   بە وییدا
پاکەوە بە ئەرکەکە ڕابب . تااکە داڕساان باۆ تیبینا  ئەوەباوو چاۆن 
 ەنااامەت بە النگاادن بێناا  تااا بەردەکلاایلەکە بەسااەالمەتی دابناا  و 

 بەزمەکەش کۆتایی پێبێن .
"وەی نمایشااێری متمااانەا" تیبیناا  وای بە النگاادن گااوت و لااوولەی  -

لەکە دەمانچەکەشاای لەبەراماابەر سااۆفیدا نەوی کاارد. "دەی بەردەکلاای
 دان ا با بەیەکەوە   سە برەین."

 النگدن زانی درۆکەی بەسەر تیبین  تێنەپەڕی.
ئەو چارەسااەرە ڕەشااەکەی لە ساایمای تیبینگاادا بەدی کاارد و زاناای 

هەر کاتێا  بەردەکلایلەکە دابناێ ا هەردووکماان ساتەکەی هاتووە. 
. تەنااانەت باا  ئەوەی چاااویش لە چاوەکااانی سااۆفی براااا دەکااوژ 

ڕۆبەرتا ی دڵی سۆفی بوو بە بێدەنگی لێیدەپاڕایەوە. گوێی لە دەنگ
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ئەم پیاوە شایستەی جامە پیرۆزەکە نییە. ترایە شتەکەی ڕادەست 
 . مەکە. ئەوسا هەرچی دەب  بابب 

خۆ النگدن پێش چەند خولەکێ ا کاتێ  بەتەنیا لەپااڵ پەناڵەرەکەدا 
وەستا بووا کە بەسەر باخی کۆلییەکەی دەڕوانیا ئەوکات بڕیااری 

 خۆی دابوو.
 ! بەنم نازان  چۆنالنگدن خەری  بوو لە نائومێدیان  هاوار برا. 

ئەو چرکەساااتە پااڕ نائومێاادیە دژوارانەا بەرچاااوڕونێیكی وای دایەا 
ڕۆبەرتا خاااۆ ڕاساااتییەکە هەرگیاااز پێشاااتر هەساااتی پێنەکردباااوو. 

نەیزانای ئەو بەرچااوڕوونیەی لەکوێاوە بۆهاات. لەبەرچاوی خاۆتەا 
پێت ڕانابوێریا بەڵرو هاواری ڕۆحێری شایستە  ئاخر خۆ جامەکە

 . دەکا
ئیاادیا النگاادن هەر چەنااد گەزێاا  لە دووری تیبیاانگەوە دانەویەوەا 
کریرتیساااەکەی دەستیشااای نەوی کاااردا هەر  اااوالنڵێری ماااابوو لە 

 ناوکەوەکە بخش .
"بەڵاااا  رۆبەرتا" تیبیناااا  بە چاااارپەیەکەوە وای گااااوت و سااااێرەی  -

 ین  سەر زەوی."دەمانچەکەشی لێررد. "دەیا دا
ئەوساااا چاوەکاااانی النگااادن بەرەو ئاسااامان هەڵباااڕانا چااااوی لەو 
بۆشاایی  اووچەکی هەناوانی ماااڵی ئەنڵاوومەن کارد. النگادن زیاااتر 
دانەویەوەا چاویشااااای لەساااااەر لاااااوولەی چەکااااای تیبینااااا  باااااووا  

 ڕاستەوخۆ سێرەی لێگرتبوو."
 ")الی(ا بەداخەوە." -

سایەوەا باسارەکەی باۆ بە سووکە جووڵەیەکی لەپڕەوەا النگدن هەڵ
هەوا ڕاداشتا بەمە تا هێزی تێدا بوو کریرتیسەکەی بەرەو بنمیچی 

 گومبەزەکەی سەرووی خۆیان هەڵدا.
تیبیناا  هەسااتی نەکاارد پلاای لەسااەر پەالپیااترەکە گیرساااندووەا لە 
لااوولەی مێدوساااکە زرمەیەی هەڵسااا. ئێسااتا النگاادن بە سااتوونی 

گوللەکەش لەبەر پێی ئەو بەر وەستابووا لەباری ئامادەباشیدا بووا 
مەڕمەڕی نااااااوکەوکە کەوت. لەوکاتااااادا نیاااااوەی مێشاااااری تیبینااااا  
لەهەوڵااای ئەوەدا باااوو خاااۆی ڕاسااات برااااتەوە و  ساااێرە لەالنگااادن 
بگرێتەوە و گاوللەیەکی دیارەی پێاوە نا ا بەنم نیاوە کااریگەرەکەی 
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دیاااارەی مێشااااریا چاااااوی لە سااااەرەوە بااااووا چاااااوی لە بمنیچاااای 
 گومبەزەکە بوو.

 !دەکلیلەکەبەر
پێاااادەچوو کااااات وەسااااتا باااا ا وەی خەونێراااای لێیاااااتبوو کە زۆر 
لەساااااەرەخۆیی دەڕۆیشااااااتا ئیاااااادی تەواوی دنیااااااای تیبیناااااا  کە 
بەردەکلاااایلەکە بااااوو لە هەوادا بااااوو. بیناااای کریرتیسااااەکە گەیشااااتە 
ئەوپەڕی بەرزی خااۆی... لەوێشااەوە بااۆ چاارکە ساااتێ  لە بۆشااایی 

خوار باااااااااووەوەا هەوادا لەرزی... ئینڵاااااااااا وەرگەڕا و  ساااااااااەرەو
ڕاستەوڕاست بەسەر سەردا بەرەو بەردە مەڕمەڕەکانی ناوکەوەکە 

 دەهاتە خوار.
ناااب  شااتەکە بە زەوی هەمااوو هیااوا و خەوناای تیبیناا  تێردەشاارا. 

! جەسااتەی تیبیناا  خۆزاییااانە جااوون. باارەو ! دەتااوان  بیگاارمەوە
دەسااتی لە دەمااانچەکەی بەرداا خااۆی بااۆ کریرتیسااەکە بااۆ پێشااەوە 

هەردوو داردەستەکانیشااااای لە دەسااااات بەرباااااوونەوەا  هاوێشاااااتا
 هەردوو دەستی بەرزکردنەوەا  توانی بەردەکلیلەکە بگرێتەوە.

ئیدی بۆ پێشەوە کە سەرکەوتووانە کریتیسەکەی گرتبووەا بەساەر 
دەمدا کەوت. خۆیشی دەیزانی زۆری پێناچ  دەکەو . هایچ شاتێ  

ڵەکااااانی نەبااااوو کەوتاااانەکەی بااااوەخرێن ا بااااۆیە یەکەم جااااار    ۆ
لێرراااااااردنەوە کریرتیساااااااەکەیش بە تونااااااادی بەر بەردە مەڕمەڕی 

 ناوکەوەکە کەوت.
 ئیدی شووشەکەی نێو کریرتیسەکە بە خراپی شرا.

بااااااۆ چرەکەساااااااتێری تەواو تیبیناااااا  هەناسااااااەی نەدایەوە. هەروا 
بەڕاکشاااااوی لەسااااەر ناااااوکەوەکە کەوتبااااووا باساااارەکانی درێاااای 

ا باووا چااوی لە باوتڵە کردبوونا لوولەکەکەشی لەنێو لەپای دەساتد
شووشاااەکەی نێاااوی باااوو. ئینڵاااا باااۆنێری تیااایی سااارکەکە هااااتا 
النگدنیش هەستی بە شلەکە کرد  بەنێو خەپلەکاانی لاوولەکەکەدا بە 

 نێولەپیدا داڕژا.
ترسوبیمێری تۆ ێنەر دایگارت. ناا! ئااخر هەر ئێساتا سارکەکە  وڵاپ 

هەی   ڕۆبەرتادەدا و ئەو پااااارچە کاااااغەزە تەناااارە دەتاااااوێنێتەوە. 
 !گەمیە! نیێنییەکە ون بوو
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تیبیناا  هەسااتی بە خااۆی کاارد بەباا  دڵنەوایاای بااۆ شااتەکە دەگریاا . 
. تیبینااا  لەو ئااااخر جاااامەکە  فەوتاااا. هەماااوو شاااتێ  لەنااااو چاااوو

ڕەفتااارەی النگاادن لەرزیا هەوڵیاادا سااەیر پارچەکااانی کریرتیسااەکە 
براااا پەرۆش بااوو سااەیری مێاایووەکە برااا بەرلەوی بتاااوێتەوەا بااۆ 

ی هیااااادمەگرتنیا کاتێااااا  هەردوو ساااااەری کریرتیساااااەکەی ماااااایە
 لێیلرردنەوەا لوولەکەکە لەیەی ترازا.

بە حەپەساوی ساەیری نێاو لاوولەکەکەی کارد. شاتەکە بەتااڵ باووا 
تەنیا پارچە شووشەی تەڕی تێادا ماابووەوە. هایچ پاارچە کااغەزی 
تەنراای تااواوەی تێاادا نەباااوو. تیبیناا  خااۆی گەوزانااد و ساااەیرێری 

. سااۆفی لەتەنیشااتی ئەو وەسااتابووا ئەمڵارەیااان ئەو النگاادنی کاارد
 سێرەی دەمانچەکەی لە تیبین  گرتبوو.

بە مەرا ەوە تیبین  سەیرێری بەردەکلیلەکەی کردەوە و بینی. بۆی 
دەرکەوت خەپلەکاانی کریرتیسااەکە  وەی خااۆی هەر پیتاای بەگااۆترە 

 APPLEڕیز نەکرابوون.  بەڵرو پیتەکان وا ڕیز کرابوونا وشاەی 
 و(یان دروست کردبوو.)سێ
 

"تۆپەکە ئەوەی حەوا  ەپاڵی لێداا" النگدن بە ساردییەکەوە پێیگاوتا  -
"باووە ماایەی تاووڕەیی تەواوی خاودا. مااکە خەتاا. هێماای کەوتناای 

 مێینەی پیرۆز."
تیبیناا  هەسااتی کاارد ڕاسااتییەکە زەبرێراای کوشااندە بااوو پێاایرەوت. 

الساوورەکە ئاخر تاۆپە ونباووەکەی ساەر گڵراۆی نیاوتن  لە ساێوە 
زیاتر نەبووا کە لە لقی دارەکەوە بەرباۆوە  بەساەری نیاوتن کەوت 

گۆشاااتی ساااێوە ! بەرهەمااای میاااوەو باااووە دنەدەری شااااکارەکەی. 
 !السوورەکە لەگەڵ  منداڵدانێری ئاوی

"ڕۆبەرتا" تیبین  بە زمان تیرئانویەوەا خۆیشی پێڕانەدەگیارا. "تاۆ  -
 شتەکەت کردەوە. ئەدی نەخشەکە لەکوێیە؟"

ب  ئەوە  چاویش بترووکێنا ا النگادن دەساتی باۆ بەرکای چااکەتە 
)تیویاادەی(ەکەی باارد و بە هێواشاای کاااغەزە تەناارە لوولاادراوەکەی 
دەرهێنا. هەر چەند گەزێ  لەو شوێنەی تیبین  لێیرەوتبووا النگدن 
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کاغەزە لوولدراوەکەی کردەوە و چااوێری لێرارد. دوای خاولەکێری 
 ڕووخساری النگدنی داگرت. دورودرێیا خەندەیەی سەرتاپای

! دڵاای تیبیناا  بااۆ زانیااارییەکەی لێاادەدا. خەوناای ژیااانی ئەو دەیزاناا 
لەبەردەماای دابااوو. "دەی پااێ  بڵاا !" تیبیناا  داوای لە النگاادن کاارد. 

 هێشتا کار لەکار نەترازاوە!" "ترایە! ئای خوایەا ترایە! ئاخر 
ەرزوو کاتیكیش دەنگی پێی  وڕی بەرەو ماڵی ئەنڵوومەن هاتنا ه

 النگدن کاغەزەکەی لوولدا و خستیەوە باخەڵی.
 "نا!" تیبین  هاواری کردا بێیودەش هەوڵی دا هەڵسێتەوە سەرپ .  -

کاااتێرش دەرگاکااان کاارانەوەا بێاازو فاشاا  وەی گااایەی بچێاانە نێااو 
بازنەی شەڕەوەا بەچاوە سوورە ئاگراوییەکاانی بەدوایانادا دەگەڕاا 

ینااا ( بەساااتەزمانانە لەساااەر ئاماااانڵەکەی خاااۆی دۆزیەوەا )الی تیب
نااااوکەوەکە کەوتباااوو. فاشااا  ئااااهێری هااااتەوەبەرا دەماااانچەکەی 
خساااتەوە نێاااو کااایفەکەی و ڕووی لە ساااۆفی کااارد. "ئااااژان نیهاااوا 
ئاسااوودە بااووم تااۆ و جەنااابی النگاادن  بەباا  وەی لێاارە دۆزیەوە. 

 دەبوایە کات  داوام لێرردی بەپیر دەنگمەوە هاتبای."
بەریتاااانیش هااااتنە ژوورا دەورەی دیااالە بەدوای فاشاااێدا پۆلیسااای 

 تۆ یوەکەیان دا و کەلەپچەیان لەدەست کرد.
 سۆفی دیاربوو بە بینی فاش  حەپەسا. "چۆن  ئێمەت دۆزیەوە؟"

فاش  ئاماژەی بە تیبین  دا. "ئەو هەڵەیەکی گەورەی کردا هاتە نێو 
ئەو کڵێسایە ناسنامەی خۆی نیشان دابوو. پاسەوانەکانیش گوێیاان 

 گادارینامەی پۆلیس گرتبووا کە ئێمە بەدوایدا دەگەڕاین."لە ئا
"شتەکە لەبەرکی النگدن دایە!" تیبین  وەی شێت و هارێ  هاواری  -

 دەکرد. "نەخشەی جامە پیرۆزەکە!"
کاتێاا  تیبینگیااان بەرزکااردەوە و بردیااانە دەرا ئاااوڕیكی لە النگاادن  -

دایەوە و  ییاناااااادی. "ڕۆبەرت! دەی پێمبڵاااااا   شااااااتەکە لە کااااااو  
 شاردراوەتەوە!"

کاااتێكیش تیبیناا  تێاارەڕیا النگاادن سااەیری دوڕ چاوەکااانی کاارد و  -
پێیگوت: ")الی(ا تەنیاا کەسای شایساتە جاامەکە دەدۆزێاتەوە. خاۆت 

 ئەمەت پێگوت ."
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کاتێااا  ساااینی بە شەلەشاااەلی لەبەرچااااوان ونباااوو. باخچەکاااانی 
سااەر زەوی.  )کینگااتن( تەم دایرۆشاایبووا تەمااومی تەواو دابەزیبااووە

سینی لەساەر گیاا تەڕەکە کڕنووشای باردا هەستیشای بە  اوڵرەی 
خااوێنێری گەرماای باان پەراسااووەکانی کاارد. هێشااتاش بە خااۆڕاگری 

 سەیری پێش خۆی دەکرد.
 تەمەکە ئەوێی وەی بەهەشت لێرردبوو.

دەساااتە خوێناوییەکاااانی باااۆ ناااوێی بەرز کاااردنەوەا ساااەیری دڵاااۆپە 
ەنڵەکاانی دەهااتنە خاوارا دیساان خوێنەکانی کرد کە بەنێو درزی پ

سری هەڵگەڕا. کاتێریش دڵۆپە بارانەکان بەخاوڕتر دادەباارینە ساەر 
پشاات و شااانەکانیا هەسااتی دەکاارد جەسااتەی لەنێااو تەمەکەدا ون 

 دەب .
 من تارمایی خێوێر .

شنەبایەکی لێای داا بۆناوبەرامەی زەویێكای پاڕ ژیاان و شاێداری بە 
ڕایەوەا داوای گەردن ئااازادیی لووتاادا درا. سااینی نااوێیی کااردا پااا

کرد. دروودی باۆ لێخاۆش باوون خوێناد. لەساەرووی هەمووشایان 
نااوێیی بااۆ سەرپەرسشااتیارەکەی خااۆی... بااۆ مەتااران ئارینگارۆسااا 
کاااااردا بەوەی خواوەناااااد بەر لەوەی سااااااتی خاااااۆی بااااا ا گیاااااانی 

 .ئاخر ئەو کاری ماون تەواویان برالێنەسێنێتەوە. 
سینسااایش هەسااتی کااارد ئەوەنااادە  تەمەکە بە دورەیاادا دەساااووڕاا

سووی بۆتەوەا پشەبایەی با  هەڵای دەگار . چاوەکاانی نوو انادن 
 دوا ویردی خۆی خوێندەوە.

لەو  لە شوێنێ  لەنێو تەمەکەداا دەنگی مانوێل ئارینگارۆساا وەی 
 چرپەیەی هاتە بن گوێی.

 .خواوەندمان خوایەکی باش و مییرەبانە
دی زاناای سەر ەشااەکە ڕاساات لەدوایاادا ژاناای سااینی ڕەوایەوەا ئیاا

 بوو.
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ئێاااوارەیەکی درەنااا  باااووا کاااات  ڕۆژ لە ئاسااامانی لەنااادەن لەبااان 
هەوران سەری دەرهێناا و شاارەکەش وشا  دەباۆوە. بێازو فاشا   
بەشاەکەتی لە ژووری لێرااۆڵینەوە هاااتەدەر و هەر لەو  تاکساایێری 

باا  تاااوانی گاارت. )سااێر الی تیبیناا ( بە هاتوهاااوارەوە هەر جاااڕی 
خاااااۆی دەداا هێشاااااتاش ئەو دەساااااترێوەگرتنە تونااااادەی بە جاااااامە 
پیرۆزەکەا بەڵگەنامە نیێنییەکان و دەستەی برایەتیێری تەلیساماویا 
وای لە فاش  کردباووا بێاتە ساەر ئەو بااوەڕەا کە مێیوونووساەکە 
باۆ ئەوە وادەکاااا تاا پارێزەرەکااانی بڵااێن گاوایە ئەو شااێتە و هۆشاای 

 شێواوە.
. ئااخر هەماوو جارێا  شاێتا فاش  وا بیاری کاردەوە. وەبەدڵنیاییە

تیبین  پننێری وردەکار و تۆکمەی بۆ ب  تاوانی خاۆی داڕشاتبوو. 
ئەو هەریەی لە ڤاتیراااان و ڕێرخاااراوی ئۆپیاااوی دای بە بەدکااااری 
بەکارهێنابووا هەردوو گرووپەکەش دەرکەوتن بێخەتاان. ئەو کاارە 

ن کەشیشااێری پەڕگیاار و پیسااانەی بە شااێوەیەکی بێئاگایااانە لەالیە
مەترانێراای نااامراد کااران. لەوەش زیرەکااانەترا تیبیناا  پێگەیەکاای بە 
دزی گوێگرتنی ئەلەکترۆنی وای دانابووا کە هەرگیز باوەڕ نەدەکرا 
کااابرایەکی شااەلە و سااە ەتی وەی ئەو بتااوان  بیگااات . لەڕاسااتیدا 
 کاااری کاانە و پشاارنینەکانی لەالیەن پێشااخزمەتەکەوەا واتە لەالیەن
ڕیمییەوە دەکران. ئەو تاکە کەی بوو بە ناسنامە ڕاستە ینەییەکەی 
تیبینگاای دەزاناایا هەنااووکە ئەویااش بەهااۆی کاااردانەوەی کااارلێری 

 حەساسی زێدەی بەستەکەا گیانی لەدەست دا.
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ئاخر ئەو هەموو دەسترارە ورد و مەمننە ناکر  هی کەسێ  ب ا 
لەبەرخۆیەوە وا  . فاش لە ڕووی توانستی  مە ڵییەوە کورتیێن ب 

 بیری کردەوە.
ئەو زانیارییانەی لە الیەن کۆلل  و لە کۆشری شاتو ڤیلاێەوە هااتنا 
فێااڵ و تەڵەکەکااانی تیبیناا  ئەوەناادە  ااووڵ بااوونا بەسااەر هەمااوو 
کەسێریشاااادا تێرەڕیااااونا هەردەباااا  فاشااااێش لێیااااانەوە فێاااار باااا . 
سااااااەرکەوتووانە ئااااااامێری گوێیەڵخسااااااتنی لەنێااااااو نووسااااااینگەی 

هەرە باندەستەکانی پاریس دانابوو. ئەو مێیوونووسە کاربەدەستە 
بەریتااااانییە ببااااووە ئەسااااری تەروادە بااااۆ گریرەکااااان. هەنااااد  لەو 
نێچیاااارانەی تیبیناااا  بە دوایااااانەوە بااااووا دیاااااری بەهاااااداری بااااۆ 
ناااااااردبوونا ئەواناااااایش نەیاناااااادەزانی تیبیناااااا  چ ئااااااامێرۆکەیەکی 
ا گوێیەڵخساااااااتنی لەنێاااااااودا دانااااااااوە. لە باااااااارەی سانیێریشاااااااەوە
سەرپەرشااتیارەکە بانگیێشااتنامەیەکی لەالیەن کۆشااری شاااتو ڤیلیاا  
پێگەیشااتبووا بااۆ ئەوەی تیبیناا  باسوخواساای ئەگەری فەناادکردنی 
الباااااااڵە نااااااوێیەکەی داڤینشاااااای لەنێااااااو لااااااۆڤەردا لەگەڵاااااادا برااااااا. 
بانگیێشتنامەکەی سانیێر داوانامەیەکی بێوەی تێادا باووا گاوایە ئەو 

تی خۆی دروستی کاردوەا باۆتە کۆتەڵە سوارچاکەی سانیێر بەدەس
ترااایە ئەویاااش لەگەڵ مااایەی سەرنڵڕاکێشااان و مەرا اای تیبینااا . 

ا تیبینا  وا پێشانیازی باۆ کردباوو. دیااربوو خۆت بێنە سەر خاوان
سانیێریش هەر وای کردبووا ئیدی بۆ ماوەیەی بەب  ئاگایی لەوێی 
بەجێاای هێشااتبووا لە ماااوەی خەریربوونیااان بە باسوخواسااەکانیانا 

 ی لیگالودی  توانیبووی ئامێرێری گو  هەڵستنی لەناودا دابن .ڕیم
ئێسااتاش فاشاا  لە پشااتەوەی تاکساایەکە دانیشااتووە و چاوەکااانی 

یەی شاتی دیارە هەیە بەر لەوەی بگەڕێامەوە لەسەر یەی دانااون. 
 . پاریس

 
ژووری بوژانەوەی خەستەخانەی سێینت مااری هۆساریتا  تیشاری 

 ڕۆژی لێدەدا.
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ەسااااەر هەمااااوانەوە هەبااااووا" پەرسااااتارەکە بە "کاااااریگەری تااااۆ ب -
خەندەیەکەوە بەسەریدا نوشتایەوە وی پێگاوت. "هیچای لە پەڕجاوو 

 کەمتر نەبوو."
مەتااران ئارینگارۆساااش کاازە بزەیەکاای بااۆ کااردەوە. "ماان هەمیشااە  -

 دەستی مومبارەک  بەسەردا هێندراوە."
پەرستارەکە کارەکی خۆی تەواو کارد و سەر ەشاەکەی بەتەنیاا لە 

رەکەدا جێیێشت. تیشری خۆریش مایەی خێر بووا دەموچااوی ژوو
 گەرم کردنەوە. ئاخر دوێن  شەو نووتەکترین شەوی ژیانی بوو.

بێئومێاادانە بیااری لە سااینی کااردەوەا کە تەرمەکەی لە پااارکەکەدا 
 دۆزرابووەوە.

 .هۆ ڕۆڵەکەما ترایە گەردن  ئازاد کە
شااااە پااااڕ ئارینگارۆسااااا حەزی لەوەبااااوو سااااینی بەشااااێ  لە نەخ

دەسااااترەوتەکەی باااا . دوێناااا  شااااەوا هەرچەناااادە ئارینگارۆسااااا 
تەلەفااۆنێری لە بااازو فاشااێیەوە بااۆ هاااتا پرساایاری ئەوەی لێرااردا 
بەڵرااو مەتاارانەکە پەیوەناادی بە ڕاهیاابە ژنێاا  هەباا ا کە لە کڵێسااای 
ساااێینت ساااەپنیس کاااوژراوە. لەوکااااتەوە ئارینگارۆساااا تێگەیشاااتا 

 ااان وەرچەرخاااوە. هەواڵاای ئا اااری ڕووداوەکااان بەرو تااری و تۆ
. ساینیا کوشتنی چوار کەسی دیرەش ترساەکەی زێادەبارتر کارد

دەستیشاای بە مامۆسااتاکە ڕانەدەگەیشااتا ئینڵااا  ئەوە چیاات کاارد!
 ئەوسەر ەشەکە تێگەیشتا دەستی لە بنی هەمبانەکەش دەرچوو.  

. بەباوەڕی ئارینگارۆسا تاکە ڕێاگەش باۆ ڕاگرتنای ئەو بەکارهێندرا
داوە تااااۆ ێنەرە ئەوەبااااووا لەبەراماااابەر فاشااااێدا دان زنڵیاااارە ڕوو

بەسااەرلەبەری شااتەکاندا بناا ا لەوکاااتەوە فاشاا  و ئارینگارۆسااا لە 
کێبەرکێدا باوونا تاا زووە دەساتیان بە ساینی ڕابگااتا بەرلەوەی 

 مامۆستاکە  ەنامەتی پێبێنی دیسان کەسانی دیرە بروژ .
لەساەر یەی  ئارینگارۆسا هەستی بەشەکەتی خۆی کردا چاوەکاانی

داناااان و گاااوێی لە ڕاپاااۆرتە هەواڵااای تەلەفزیاااۆن لەباااارەی گرتنااای 
مامۆستاکە سوارچاکێری ناوداری بەریتانیا سێر الی تیبین  گرت. 

. تیبین  سووساەی هەواڵێرای لەبەرچاوی هەمووان ڕووت بووەوە
کردبااااووا گااااوایە ڤاتیرااااان نەخشااااەی وایە ئۆپیااااوی دای لەخااااۆی 



627 

رۆسای دەستنیشاان کارد تاا چەنگااڵی براتەوە. ئەویش ڕێ  ئارینگا
خۆ دوای هەموو شتێریشا ک  هەیە لێبگر  و داوی بۆ دابنێتەوە. 

لە من زیاتر کوێرانە بەدوای جامە پیرۆزەکە کەوتب  و خەریربا  
هەماااوو شاااتێریش لە دەسااات دەدا؟ ئااااخر  جاااامەکە دەساااەنتێری 

 لەڕادەبەدەر دەداتە ئەو کەسەی بەدەستی بێن .
زاناااانە ناسااانامەی خاااۆی شااااردەوەا بە زماااانێری )الی تیبینااا ( لێ

ئەسرێنت فەرەنسی دڵێری لەخواترساەوە و داوای شاتێری  دەکاردا 
کە ئەو هەرگیز پێویستی پ  نەبوو: ئەویش پارە بوو. ئارینگارۆساا 
کەسااێ  بااووا کە جێاای گومااان نەبااوو. بااڕی بیساات ملیااۆن یااۆرۆ 

وا ئەو باڕە لەبەرانبەر بەدەستیێنانی جاامەکە شاتێری کەم باایەخ باو
پااارەیەش لەبااری  ەرەبااووی ڤاتیرااان بااۆ دەسااتبەردان لە ئۆپیااوی 

کاوێر ئەو شاتە دەبینا  دایا تەونی بارە داراییەکە بە جوانی چنرا. 
. هەڵاابەتە سااووکایەتییە نااا ۆنیەتییەکەی کە حەزی پێیەتاای بیبیناا 

تیبینااا  ئەوەباااووا داوای کااارد پاااارەکە  بە چەی و  ەواڵەی باااانری 
ا ئەمەش بااۆ ئەوەبااووا لەبارێرااداا گەر شااتێ  الڕ  ڤاتیرااانەوە باا 

 بووا ئەوا لێرۆڵینەوەکان بۆ ڤاتیران سەربرێشن.
 

 "گەورەما دڵخۆش  کە بەباشی دەتبین ." -
ئارینگارۆسااااااا ئەو دەنااااااگە بەرزەی کە لە الی درگاااااااکەوە هااااااات 
ناسااییەوەا بەنم ڕووخساااارەکەی چااااوەڕواننەکراوانە گااارژ و ڕەق 

رچاای بااۆ دواوە داهێنااابووا  ااۆپچەی الی بااووا بیچمێراای بەهێاازا پ
گەردناای لەسااەر چاااکەتە  اااوەییە تااۆخەکەی  ااای  کردبااوو. "کاااپتن 
فاش ؟" ئارینگارۆسا وای پرسی. ئەو سۆز و خەمخۆرییەی دوێن  
شەو کاپتن بۆ ئارینگارۆسای نواندبووا الی ئەو وێنەیەکی جوان و 

 ناسرتری لە خەیاڵ بۆ نەخشاندبوو.
ایەکەی نزیربووەوەا جانتایەکی ڕەشای ناساراوی کاپتنەکە لە چوارپ

پێبااوو لەسااەر کورسااییەکە داینااا. "لەو باااوەڕەداما ئەمەیااان هاای تااۆ 
 ب ."

ئارینگارۆساااش سااەیرێری جانتااا پااڕ لە چەی و  ەواڵەکااانی کاارد و 
دەمودەسااتیش نیگااای لەسااەر الداا تەنیااا هەسااتی بە شااەرمەزاری 
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ا پەنڵەی دەستەکانی کرد. "بەڵ ... سوپاست دەکەم." کەمێ  وەستا
لە درزی چەرچەف و دۆشاااااەکەکەی گیااااار باااااووا ئینڵاااااا لەساااااەر 
 ساااااەکەی بەردەوام باااااوو. "کااااااپتنا مااااان زۆر بە  اااااووڵی بیااااارم 

 لێرردۆتەوە و پێویست  بەوەیە داوای چاکەیەکت ل  برەم."
 "بێگومان بەا فەرموو." -
'ماڵباااتی ئەوانەی لە پاااریس بە دەسااتی سااینی...." ئیسااتێری گاارتا  -

و سۆزی لە  وڕگ گیر بووا  ووتی دایەوە. "منایش دەرکای هەست 
پێاادەکەما کە هاایچ بااڕە پااارەیەی  ەرەبوویااان ناکاااتەوەا لاا  لەگەڵ 
ئەوەشاااداا ئەگەر لەگەڵااا  دلۆڤاااان بااایا بتاااوانی ئەوەی لەنێااااو ئەم 

 جانتایەدایە بەسەریاندا ... بەسەر خێزانەکانیاندا دابەش برەی."
باااش لەسااەر ڕووخساااری چاااوە ڕەشااەکانی فاشاا  بااۆ ماااوەیەکی  -

ئارینگارۆسااااا گیاااار بااااوون. "گەورەما نیشااااانەیەکی جااااوامێرانەیە. 
 لەخزەمەتت دام و جێبەجێی دەکەم."

 ئیدی بێدەنگیێری  وڕی باڵی بەسەردا کێشان.
لەسااەر شاشااەی تەلەفزیااۆنیشا ئەفسااەرێری فەرەنساای بەژناازراو 
 لەبەردەم مۆتێلێراادا خەریراای لێاادوانێری ڕۆژنااامەوانی بااوو. فاشاا 

 بینی کێیەا سەرنڵی خۆی دای  بزان  بەچی دەگا.
"ماانزم کااۆلل ا" هەواڵنێااری باای باای ساای پرساایاری لێراارد. "دوێناا   -

شااەوا کاااپتنەکەی تااۆ   دوو کەساای باا  خەتااای بە تاااوانی کوشااتن 
تۆمەتبااااار کااااردن. ویاااال ڕۆبەرت النگاااادن و سااااۆفی نیهااااو لەالیەن 

بێااتە مااایەی دەزگاااکەی ئێااوە بەو تااۆمەتە ڕاودەناارێن؟ ئایااا ئەمە دە
 ئەوەیا سەری کاپتنەکەت بخوا و کارەکەی لەدەست بدا؟"

خەنااادەکەی ساااەر ڕووی مااانزم مانااادووی پێاااوە دیاااار باااوو بەنم  -
ئارامگرانەش بوو. "ئەوە ئەزموونی منە لەگەڵ کاپتن بێزو فاش  کە 
بە دەگااامەن دەکەوێاااتە هەڵەوە. مااان هێشاااتا  لەو باااارەیەوە  ساااەم 

اناا  چااۆن دەجااووڵێتەوەا گومااان  بااۆ لەگەڵاادا نەکااردووەا بەنم دەز
ئەوە دەچاا  ئاااژان سااۆفی نیهااو و مسااتەر النگاادن بەشااێ  باان لە 

 بۆ گرتنی بروژە ڕاستە ینەکە." 278دانەخۆرە
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دانەخۆرە: مەبەست ئەو دانەیە کە بۆ باڵندە دادەندرێتەوە تا دێ و هەندێکی لێدەخوا، ئیدی   
 ێ.لێیخۆش دێ، زیاتر دێتەپێش ئینجا  بە داوەوە دەب
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 هەواڵنێرەکان نیگایەکی سەرسامانەیان لەگەڵ یەکدا گۆڕیەوە.
کاۆلل  لەساەر  ساەکانی بەردەوام بااوو. "ئەوساا مساتەر النگاادن و   -

ەنقەسات یاان نااا بەشاداری ئەم هەڵامەتە بان ئاژان سۆفی نیهاو بە ئ
یااان ناااا ماان ئەوە نااازان . کاااپتن فاشاا  شااێوازی کااارای تااایبەت بە 
خااۆی هەن. هەمااوو ئەوەی ماان بیسااەلمێن  ئەو خاااڵەیەا کە کاااپتن 
سااەرکەوتووانە پیاااوە بەرپرساایارەکەی گرتااووەا مسااتەر النگاادن و 

 ئاژان نیهوش هەردووکیان ب  خەتان و سەالمەتن."
کااااازە خەنااااادەیەکی پەڕیە ساااااەر لێوەکاااااان و ئااااااوڕی لە  فاشااااا  -

 ئارینگارۆسا دایەوە. "ئەو کۆللێیە پیاوێری باشە."
چەند خولەکێ  تێارەڕین. لە کۆتاییادا فاشا  چااوی لە ئارینگارۆساا 
کردا دەستێری بە پرچای بارد و باۆ پشتەساەری باردەوە. "گەورەما 

ای بەرلەوەی بگەڕێااامەوە پااااریسا دوا شاااتا دەمەو  لەگەڵااات بااا
برەما ئاراساتە گاۆڕینی فاڕۆکەکەت باوو باۆ لەنادەن. تاۆ بەرتیلێرات 
داببااووە فااڕۆکەوانەکە تااا ئاراسااتەکەی بگااۆڕ .  بەم کااارەتا تااۆ 

 ژمارەیەی ڕێسای  انونی نێودەوڵەتیت شراندن."
 ئارینگارۆسا لە شوێنی خۆی داهێزرا. من ب  ئومێد ببووم."

وای پێگاوت ." فاشا   "بەڵ . لەکاتی لێراۆڵینەوەکەداا فاڕۆکەوانەکەش -
دەسااتی بااۆ بەرکاای باارد و  ئەنگوسااتیلەیەکی ئەرخەواناای کە بەردە 

 پیرۆزە و نیشانەی کڵێساکەی لەسەر بووا دایە دەست.
کااااتێریش ئارینگارۆساااا ئەنگوساااتیلەکەی لێاااوەرگرت و خساااتیەوە 
 اااامریا هەساااتی کااارد فرمێسااا  لە چاوەکاااانی دەڕژێااان. "تاااۆ زۆر 

ەساتی فاشاێی گارت. "ساوپای باۆ دلۆڤانی." دەساتی درێای کارد و د
 تۆ."

فاشاا  جااوونا بەرەو الی پەنااڵەرەکە ڕۆیشااتا لە پەنااڵەرەکە بااۆ 
دووری ڕووانی. کاتێكیش گەڕایەوە لە بارەی پرسیارەکەشای دڵنیاا 

 نەبوو. "گەورەما لێرەوە بۆ کو  دەڕۆی؟"
دوێنااا  شاااەو کاااات  ئارینگارۆساااا لە کۆشاااری گانااادۆلفۆ دەرچاااووا 

ێرارا. "بە گوماان  لەوەی ڕێگااکەی منایش کتومت هەمان پرسیاری ل
 وەی هی تۆ ئەرخاین نەب ."
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"بەڵ " فاش  کەمێ  وەستاا ئینڵا پێی گوتەوە. "پێماواب  داوادەکەم 
 خانەنشینییەکەم پێشتر بخەن."

ئارینگارۆساااش خەناادەیەکی کاارد. "کاااپتن کەمێاا  باااوەڕ پەڕجااوو 
 دەخوڵقین . هەر تەنیا کەمێ  باوەڕ."
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  ١٠٤بەندی 

 
 -بە کاتەدرای کۆدەکان ناوی د  زۆر جاران-پەرستگای ڕۆسلین 

بە دووری حەفت میل دەکەوێتە الی باشووری ئەدنبرەوەا کڵێساکە 
لەسەر کەالوەی پەرستگای میتراییە کۆنەکان ڕۆناراوە. پەرساتگاکە 

دا و لەسەردەسااااااااتی سااااااااوارچاکەکان بنیااااااااات نااااااااراوەا ١٤٤٦لە 
رااۆڵراوی جااووا کریسااتانێتیا پەرسااتگاکەش بە کااۆمەڵ  هێمااای هەڵ

 میسریا مۆزائیرێ  لە دابونەریتە بترەرستییەکان ڕازاوەتەوە. 
لەڕووی جوگرافییەوە کڵێساکە ڕێ  دەکەوێاتە ساەر هێڵای تەوەری  

باشوور کە بەنێو گنساتببەریدا ڕەت دەبا . هێڵای درێایی  -باکوور
ەم ڕۆزالین نیشانەیەکی نەریتیانەی شا ئارساەری ئاایلی ئااڤەلۆنەا ئ

هێڵەش بە چە ی باازنەی جیاۆمەتری پیارۆزی بەریتاانی دادەنادر . 
ڕۆسلین لە پیرۆزی ڕۆز الین واتە هێڵی گوڵە ڕەزەا لە بنەڕەتادا بە 

Roslin .دەنووسراا هاتووەا ناوەکەشی هەر لەوەوە وەرگرتوو 
تاوەرە ڕە وتە ەکەی هەڵچووەکاانی پەرساتگای ڕۆسالین ساەرنڵی 

اا کاتێاا  الی دیااوارەکەی ئەو  النگاادن و سااۆفی بااۆ خااۆی ڕاکێشاا
تاااڕومبێلە بەکرێیەکەیاااان لە پااااڕکە پڕگیاااایەکەی ڕاگااارت و بەپااا  
لەبەرانبەر پەرستگاکە وەستان. ئەو کورتە فڕینەی نێوان لەنادەن و 
ئەدنباارە مااایەی ئاسااوودەیی بااووا هەرچەناادە هاایچ کامێریااان خەو 
نەچااووە چاااویا ئاااخر مەراق بااوون ئاااخۆ لەو  چیااان دێااتە پااێش. 

ری ئەو تەالرە هەڵچاااووە بەئاسااامانداا النگااادن هەساااتی وەی ساااەی
هەردەباا  وابااوو کە کەوتە النەی کااونی کەروێشاارەکان.  279ئەلاایس

. هێشااتاش ئەو زاناایا دوایااین دە ە پەیااامی سااانیێر ئەوە خەون باا 
 لەوە وردەکارتر ناب .

 .جامە پیرۆزەکە لە بن ڕۆسلینە دێرینەکە چاوەڕێیە
جاااامەکەی ساااانیێر چاااوو باااوو کە النگااادن وا خەیااااڵی باااۆ نەخشاااە 

ی بەنااودا کێشاراب ا کەچای دوا نیێنای Xوشەتێررەڕێ  با  هێڵێرای
دەساااتەی مریااادایەتی بە هەماااان شاااێوەی ساااەرەتای مەتەڵەکاااانی 
                                                           

279
  Alice .ئەلیس،  مەبەست داستانە فەنتازییاکەی لویس کارۆلە بەناوی سەرچڵییەکانی ئەلیس 
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. چااوار دێااڕە هااۆنراوەیەکی سااادەسااانیێرا جااێگەکەی ئاشااررا کاارد. 
دێڕی تایبەت ب  دوودڵی ئاماژەی بە شوێنەکە کردباوو. ساەرباری 

ڕۆسالین بەهاۆی نااوەکەیەوەا هاۆنراوەکە  ئامااژەی بە ناسینەوەی 
 بیچمی نازداری تەالرسازی پەرستگاکە دابوو.

وێڕای ڕوونی دوا ڕوونراردنەوەی ساانیێرا النگادن کەمتار هەساتی 
بە هاوسااەنگی دەکاارد لەوەی شااتەکەی بااۆ ڕۆش ببێااتەوە. بااۆ ئەو  
پەرساااتگاکە شاااوێنێری زۆر ڕاشاااراوانەیە باااۆ جاااامەکە. ئااااخر باااۆ 

ین سەدە ئەم پەرستگا بەردیانە جا  دەنگادانەوەی بەنادوباوی چەند
بەچاارپەی وابااووا گااوایە جااامە پیاارۆزەکەی تێاادایە. ئەو بەناادوباوە 
چاااااااااارپەدارانە لەو یەی دوو دەیەیااااااااااانەی ئەم دووایە ببااااااااااوونە  
هاتوهااااوارا ئەمەش لەکاتێرااادا بە ڕاداری ژێااار زەوی بونیادێریاااان 

وەنەباا  ئەو شااتە  ااووڵە  لەژێاار زەمیاانەکەدا دۆزیبااووەوە.  ئەوەش
ژێاااار زەمیاااانەی بااااووبێتە ماااااییەی بچااااووکرردنەوەی سااااەرووی 
پەرستگاکەا بەڵرو وادیاربوو نە دەروازە و نەدەرچەشی تیدا هەب . 
ئارکیۆلۆجییەکااان داوایااان کاارد لەڕێاای هەڵرااۆڵینی بەردی ژێاارەوە 
باااگەنە  اااوونیی بونیاااادە تەلیساااماوییەکەا لااا  دامەزراوی ڕۆزلاااین 

اری  ەدەغەکردناااای هەر هەڵراااااۆڵینێری لە شاااااوێنە بەتوناااادی بڕیااااا
پیارۆزەکە دا. بێگوماانا ئەمەش بەنزینای زیااتری بە ئااگری گومااانە 
پێلێیەڵبرڕەکاااان داکااارد. باشاااە تاااۆبڵێی ئەو دامەزراوەی ڕۆسااالینیە  

 هەوڵ دەدا چی بشارێتەوە؟
هەنااووکەش ڕۆساالین بااووەتە ڕووگەنمااای حەجاای ئەوانەی بەدوای 

ڕێن. هەندێ  دەڵاێن هێزێرای موگنااتیزی باۆ شتی تەلیسماویدا دەگە
کێڵگەکاااااانی ئەوێااااای پاااااڕ لە ڕووداوی ڕاڤەنەکاااااراو کێشااااارردوونا 
هەنااادێری دیااارەش دەڵاااێنا هااااتوون لەو گااارد و زوورگاااانە بەدوای 
دەروازەی نادیااااااری ژێااااارزەمینەکەدا بگەڕێااااانا بەنم زۆریاااااش لە 
سااەردانرەران داناای پێاادادەنێنا  هاااتوون بەسااەر خاکێراادا گااوزەر 

 ەن بۆن و بەرامەی جامە پیرۆزەکەی لێد .بر
هەرچەندە النگدن پێشتر هەرگیاز نەهااتبووە ڕۆسالینا لا  هەمیشاە 
بەو  سەیە پێدەکەنی گوایە  ماڵی هەنووکەیی جامە پیرۆزەکەیە. بە 
دانرێاادانانەوەا دەکاار  رۆساالین ماااڵومەنزڵی جااامە پیاارۆزەکە باا ا 
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وە. ئااااااخر لەم  بەنم مااااااوەیەکی زۆر لەمەوبەر... چیااااادی وا نەماااااا
دەیاااانەی ڕاباااردوودا ساااەرنڵی زۆر بەالی ڕۆسااالین ڕاکێشاااراوەا 
درەن  یان زوو لەکۆتایدا یەکێ  هەر بۆی هەڵدەکەو  بچێاتە ژێار 

 زەمینەکە.
ئەکادیمییەکانی بواری جاامەکە لەساەر ئەوە کاۆی باوونا ڕۆسالین 
تەڵەیەی بووەا دوا شاوێنی بنبەساتی دەساتەی برایەتای کە لێزاناانە 

ان باااۆ کێشااااوە. ئەمشاااەویش هەرچەنااادە بەردەکلااایلەکەی نەخشاااەی
دەساااتەی برایەتااای لە هاااۆنراوەکەی خۆیااادا ئەوەی خساااتۆتە ڕووا 
ڕاشااراوانە ئاماااژەی بەم شااوێنە داوەا لااا  النگاادن هێشااتا باااڕوای 

 نەدەکرد. هەموو ڕۆژەکە پرسیارێری لەکەللەی دابوو:
 ؟دباشە بۆچی سانیێر ڕێنوێنی ئێمە بۆ شوێنێری وا ڕاشراو کر

 پێدەچ  لەوێدا وەنمێری هۆشمەندانە هەب .
هەردەباااا  شااااتێ  لەبااااارەی ڕۆساااالین هەباااا ا کە هێشااااتا لێاااای 

 .تێنەگەیشتووین
"ڕۆبەرت؟" سااۆفی لە دەرەوەی تااڕومبێلەکە وەسااتابووا سااەیرێری  -

دواوەی کرد و گاوتی. "تاۆ نایەیات؟" ساۆفی ساندوو ە داریانە گاوڵە 
نااادبۆوە. لەنێاااو رەزەکەی پێباااووا ئااااخر کااااپتن فاشااا  باااۆی گەڕا

سندوو ەکەشااادا هەردوو کریرتیساااەکەی تێااادا باااوون. ئەو کااااغەزە 
تەنااارە لوولدراوەشااای لەنێاااودا باااوو بەنم بەبااا  شووشاااە سااارکە 

 بچرۆالنەکە. 
النگادن و ساۆفی بەساەر ڕێگاا درێایە بەردیانەکەدا ڕۆیشاتنا بەالی 
دیااااااوارە بەناوبااااااانگەکەی ڕۆژئاااااااوای کڵێساااااااکەدا ڕەت بااااااوون. 

یەکان وای بۆچووبااوونا ئەم دیااوارە السااارەی سااەردانرەرە ئاسااای
بەشااااێ  لەبەشااااەکانی پەرسااااتگاکە بااااووەا بەنم تەواو نەکااااراوە. 
ڕاسااااتییەکەش وەی النگاااادن بەبیااااری هاااااتەوەا شااااتێری زۆر لەوە 

 سەیروسەمەرەتر بوو.
 .دیواری ڕۆژئاوای پەرستگای سلێمان

سوارچاکانی پەرساتگا کڵێساای ڕۆسالینیان ڕێا  لەساەر نەخشاەی 
ازی پەرسااااتگای شااااا ساااالێمان لە ئۆرشااااەلی  بەتەواوی بە تەالساااا

دیااااواری ڕۆژئاواشااااەوە ڕۆنااااابووا دیااااواری ڕۆژئاااااوا تەالرێراااای  
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الکێشاااااااەیی کە ژێرزەمینێرااااااای وەی ژێااااااارزەمینەکەی پیااااااارۆزی 
پیرۆزەکاااانی هەباااووا ئەوەی ناااۆ ساااوارچاکە ڕەساااەنەکان لەوێااادا 

ێااای گەنڵیااانە گرانبەهاکەیاااان تێااادا دۆزیباااووەوە. النگااادن دەباااوایە پ
لێناااابوایەا ئەم ژێااارزەمینەی بیااارۆکەی ساااوارچاکانی پەرساااتگا باااۆ 
دروسترردنی پەرستگایەکی جاامە پیارۆزەکە ا ڕێا  لەو حەشاارگە 

 دێرینەیە دەچوو.
دەەروازەی پەرسااااتگای ڕۆساااالین لەوە سااااادەتر بااااوو کە النگاااادن 
ڕەچاااوی دەکاارد. تەختەدارێراای بچرااۆلەی داربەڕوو بە دوو بزمااار 

 یانە لەسەری نووسرابوو:هەڵواسرابووا سادەی
 ڕۆسلین

ئەمە ڕێنووسی کۆنەا النگدن وای بۆ ساۆفی ڕوونراردەوەا وشاەکە 
لە هێڵاای کەمەرەی گااوڵەڕەزەوە هاااتووە کە پەرسااتگاکەی لەسااەر 
دروست کراوەا یاخود ئەکادیمیانی بواری جامەکە پێیاان خۆشاە وا 
ا بڕوا برەنا کە هێڵی گوڵەڕەزەکە بۆ هێڵی بنەچەی مااری ماجادەلین

 دەگەڕێتەوە.
پەرستگاکە زۆر ناخایەن  دادەخر ا ئیادی النگادن و ساۆفی پاڵیاان 
بە دەرگەکەوە ناا هەوایەکی گەرم لە ژوورەوە هورژمی باۆ هێناانا 
وەی ئەوەی شوێنەکە دوای ڕۆژێری دوورودرێای هەناساەی خاۆی 
داباا . تااا ی دەروازەی چااوونەژوور بە گااوڵی هەڵرەناادراوی پێاانج 

 پەل  نەخشابوو.
 .ەڕەزەکان. منداڵدانی خودایە مێینەکانگوڵ

النگاادن لەگەڵ سااۆفیدا چااوونە نێااو حەرەماای پەرسااتگایەکەا لەگەڵ 
چااوونەژووردا بەیەکڵااار سااەیری هەمااووی کاارد. هەرچەناادە شااتی 
لەسااااااەر ناااااااوازەیی و دڵگریاااااای حەرەمە بەردیاااااانە ناااااااودارەکەی 
پەرسااااتگاکە خوێناااادبووەوەا لاااا  بینیناااای شاااات بەچاااااوی خااااۆت 

 و.دڵڕفێنانەتر بو
 ا یەک  لە هاوپیشەکانی النگدن وای ناونابوو.بەهەشتی هێماکان

هەماااااوو تەختاااااایێكی کڵیسااااااکە هێماااااایەی لە هێماکاااااانی خااااااچی 
کریساااتیانیا ئەساااتێرەی جووەکاااانا ماااۆری ماساااۆنییەکانا خااااچی 
ساااوارچاکانی پەرساااتگاا شااااخی بەرانا  ووچەکەکاااانا هێماکاااانی 
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گەنیااااای و فەلەلناسااااایا دارودرەخاااااتا میوەجااااااتا گاااااوڵی پێااااانج 
گوڵەڕەزەکااانا لاا  هەڵیەڵرۆدرابااوو. ئاااخر سااوارچاکانی پەرسااتگا 
وەساااااتای تەالرساااااازی کاااااارامە باااااوونا کڵێساااااای پەرساااااتگایان 
لەسەرتاساااەری ئەوڕوپاااادا  یااات کردباااوونەوەا بەنم ڕۆسااالین لە 
هەموویااااان ناساااارترا خۆشەویسااااتر و بەشاااارۆتر بااااوو. وەسااااتای 

شااااتی لەسااااەر ی نەکردباااا  و 280دیااااوارەکە بەرد نەمااااابوو نە اااااڕ
هەڵنەکۆڵیب . پەرستگای ڕۆسلین چاکێری هەموو باوەڕەکان باوو... 
هااای هەماااوو نەریتەکاااان باااوو... لەساااەرووی هەمووشااایانەوە هااای 

 سروشت و خواوەندی مێینە بوو.
باان هەنااوانی کڵێساااکە بەدەر لە ژمااارەیەکی کەم نەباا ا دەنااا چااۆڵ 

نااوێنی بااوو. ئەواناایش گوێیااان لە پیاااوێری گەنااج دەگاارت کە دوا ڕێ
ڕۆژەکەی بەنێو کڵێساکەدا باۆ دەکاردن. پیااوەکە ئەوانای بەڕێازەوە 
بەسەر ڕێڕەوە ناوادرەکەی سەر ناوکەوەکەا کە بە نادیاری شەش 
الباااڵی تەالرسااازی لێاا  دەداا ڕێنااوێنی دەکااردن. بەچەناادان نەوەی 
سااااااااەردانرەر بەسااااااااەر ئەو هااااااااێڵە ڕاسااااااااتانەدا ڕەت بااااااااوونا 

گر  دەداا ئیدی هێماایەکی کەتە  بەڕێڕۆیشتنەکەیان پنتەکانیان لێ 
 و زلی لەسەر ناوکەوەکە  پێ  دەهێنا

 

 
 

شااتەکە ڕێاارەوت نیاایە ا النگاادن بیااری کااردەوە. ئەسااتێرەکەی داود
. ئەسااتێرەکە بە مااۆری ساالێمانیش دەناسااراا ئەم ئەسااتێرە لێاارەیە

شاااەش گۆشاااەییە کااااتی خاااۆی هێماااایەکی نیێنااای کەشیشااااەکانی 
                                                           

280
نەقاڕکردن: کاتی خۆی لەدێ و لەشار بەر لە داهاتنی خشت و بلۆک، دیواریان هەر بە بەرد   

 دروست دەکرد، ئەوسا  پێشتر بە چەکوچ بەردەکەیان بەشێووەیەکی ئەندازەیی وا دادەتاشی تا بە
جوانی لە دیوارەکەدا جێگەی خۆی بگرێ و هەم  دیمەنێکی جوانیش نیشان بدا. بەداخەوە ئێستا ئەم 

وەستایەتییە نەماوە. لە سەرەتای هەشتاکان و لەپشووی هاویندا بەردەستی وەستای دیواری وام 
 کردوە.
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پاشاااااکانی ئیسااااڕائیلا داود و  ئەسااااتێرەوانی بااااووا دواتاااار لەالیەن
 سلیمان وەرگیرا.

کاااات  النگااادن و ساااۆفی لێاااوەژوور حەرەمااای کڵێسااااکە کەوتااانا 
ڕێنوێنەکە ئەوانی بینیا هەرچەندە کاتی داخستنی کلێسااکەش باووا 
ل  خەندەیەکی بەخێرهێنانی  بۆ کردنا ئاماژەی ئەوەی بۆ کارد کە 

 بە کەیفی خۆیان لە نێو کڵێساکەدا بسووڕێنەوە.
نگااادن ساااەری سوپاساااگوزاری باااۆ لە اناااد و بەنێاااو حەڕەمەکەدا ال

ڕۆیشاات. سااۆفیش بە ڕووخسااارێری مەتەنوی لە دەروازەکە ڕەق 
 وەستابوو. 

 "ئەر  چییە؟"  النگدن وای لێررسی.  -
 سۆفیش چاوێری لە پەرستگاکە کرد. "پێموایە... ئێرەم بینیوە." -
ت لەنااوی النگدن سەرسام بوو. "بەنم خۆ تۆ گوتت هەرگیز گوێشا -

 ئێرە نەبووە."
"گوێ  ل  نەبووە..." دیسان چااوی بە حەڕەمای پەرەساتگاکەدا گێاڕا  -

و دیاااربوو دڵنیاااش نەبااوو. "هەر دەباا  کااات  منااداڵ بااووما باااپیرەم 
منااای هێناااابێتە ئێااارە. ناااازان . هەسااات دەکەم بەم شاااوێنە ئاشااانام" 
کاااتێریش چاااوی بەناااو ژوورەکەدا گێااڕا سااەری بە سااەلماندێرەوە 

نااد. "بەڵاا ." ئاماااژەی بە ڕووی پێشااەوەی حەرەمەکە کاارد. "ئەم لە ا
 دوو دینگانە... پێشتر بینیومن."

النگااادن لەو دوو ئەساااتووندە ئااااڵۆزە هەڵراااۆڵراووەکە لەو ساااەری 
حەرەمەکە بووا ڕاما. ئەو  جێیەڵرۆڕاوە سارییەی ساەر کۆڵەگەکاان 
ا لەبەر تیشری خۆری ئەم ئێورەیەدا کە لە پەناڵەرەکە دەهااتەژوور

لەو شاااوێنە باااوون کە ئاسااااییانە -بریقەیاااان دەهاااات. کۆڵەگەکاااان 
دوو کاااۆڵەگەی شاااا ووڵی ساااەیر و ئەنتااایرە  - وباااانیگەی لێااادادەنرا

بااااوون. دیاااانگەکەی الی دەسااااتە چەپ بە نەخشااااونیگاری ساااااادە 
هەڵرۆڵدرابووا هێڵ  ستوونی لەسەر بوونا هەرچی دیانگەکەی الی 

 ر ڕازابووەوە.ڕاست بووا بە شتی جوانتر و سەرنڵڕاکێشت
سااۆفی هەرزوو خااۆی گەیاناادبووە ئەو . النگاادنیش خێاارا بەدوایاادا 
ڕۆیشاات و گەیشااتە الی دینگەکااان. سااۆفی بە جااۆرە وا وڕمااانەوە 

 سەری دەلە اند. "بەڵ ا دڵنیام ئەوانەم بینیوە."
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"گوماااان  نیااایە ئەوانەت بینیاااوەا" النگااادنیش وای پێگاااوتەوەا "بەنم  -
 رە."پێویستیش نەبووە هاتبیتە ئێ

 سۆفی ئاوڕی لێدایەوە. "مەبەستت چییە؟" -
"ئەم دوو دینگەیە زۆرترین شتی تەالرسازیین لە مێیوودا الساییان  -

 کرابێتەوە. دووبارەکردنەوەیان لە هەموو سوچێری دنیادا دەبینی."
 "دووبارەکردنەوەی ڕۆسلین؟" دیاربوو سۆفی دوودڵ بوو. -
مااژەی ئەوەم باۆکردیا "نەخێر. دینگەکان. ئایا بەبیرت دێتەوە کە ئا -

خااودی ڕۆساالین شااێوەیەکی لەبەرگیااراوی پەرسااتگاکەی ساالێمانە؟ 
ئەو دوو کاااۆڵەگەیەش کتومااات ئەوانەن کە پەرساااتگاکەی سااالیمان 
لەسەریان وەستا بوو." النگدن ئاماژەی بە دیانگەکەی الی چەپ دا. 

باااۆواز یاااان دیااانگەی وەساااتاا   Boaz"ئەمەیاااان پێااای دەگاااوتر  
یااخی  یاان دیانگەی شااگرد."  Jahimگوتر  ئەویدیرەشیان پێی دە

ئیستێری بۆ کرد. "لەڕاستیشداا بەکاردەوە لە هەماوو پەرساتگایەکی 
 ماسۆنییەکان لە جییانداا دوو کۆڵەگەی وەی ئەمەی ل  هەیە."

پێشااتر النگاادن بااۆ سااۆفی شااتی لەبااارەی مێاایووی دەستڕۆیشااتنی 
ن بە سوارچاکەکانی پەرستگا ڕوون کردباووەوەا چاۆن پەیونادیێكیا

جهااااااااتە نیێنااااااایەکەی هاوچەرخاااااااانەی ماساااااااۆنییەتەوە هەیەا کە 
پلەدارێتاااااایەکەی لە شاااااااگردی ماسااااااۆنا هاوپیشااااااەی ماساااااایۆنا 
وەستا)مامۆساااااتا(ی ماساااااۆن دەگااااارێتەوەا ئەمەش دەگەڕێاااااتەوە 
ڕۆژگاااری کااۆنی سااوارچاکانی پەرسااتگا. دوا هااۆنراوەی باااپیرەی 

ووا کە سۆفیشا ڕاستەوخۆ ئاماژەی بە مامۆستا ماساۆنەکان کردبا
کڵێسای ڕۆسلینیان بە دەساترارە هەڵرۆدراوەکانیاان ڕازانادبووەوە. 
هەروەها هاۆنراوەکە ئامااژەی بە بنمیچای ڕۆسالینیش داباووا چاۆن 

 بە ئەستێرە و هەسارەکان ڕازابووەوە.
"ماان هەرگیااز نەچااومەتە نێااو پەرسااتگایەکی ماسااۆنیا" سااۆفی وای  -

ینگەکاان باوو. پێگوتەوە و هێشتاش نیگای چاوەکاانی هەر لەساەر د
"خەریاارە بڵااێ  دڵنیااام ئێاارەم بینیااوە." ئاااوڕێری لە  کڵیساااکە دایەوەا 

 وەی ئەوەی شتێ  ختووکەی یادەوەرییەکەی بدا.
با ی سەردانرەرانی پەرستگاکە ڕۆیشتنا ڕێنوێنە گەنڵەکەش بەنێو 
هاااۆڵەکەدا بە خەنااادەوەا بەخاااۆی و پاااێاڵوە سااارۆتی و پااارچە کەژە 
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ن. "لەسەروبەندی کۆتاایی ڕۆژەکەدایان و فەراولەییرەیەوە هاتە الیا
دەرگاکااان دادەخەیاان. دەکاار  بااۆ دۆزیاانەوەی شااتێ  یارمەتیتااان 

 بدەم؟"
؟  النگادن بە تەماابوو باشە چی لەباارەی جاامە پیارۆزەکە دەزانای

 وای پ  بڵ . 
"کااۆدەکەا" سااۆفی لەپااڕێرەوە کە شااتێری بااۆ هاااتب ا وا هاااتە گااۆ.  -

 "کۆدێ  لێرە هەیە!"
کە بە پەرۆشاابوونی سااۆفی دڵخااۆش بااوو. "بەڵاا ا شەماشااە ڕێنااوێنە -

 خان ا شتەکە لەوێیە."
"بە بنمیچەکە وەیەا" سۆفی وای گوت و یەکسەریش بەرەو دیواری  -

 دەستەڕاستی ڕوانی. "لە شوێنێ ...  لەو ."
کااوڕە گەنااڵەکەش بە خەناادوە گااوتیا "وا دەبیاان ا جاااری یەکەماات  -

 نییەا بێیتە ئێرە."
ە. ئەو کەمە زانیاریەی لەبیار کردباوو. ا النگدن بیری کردەوکۆدەکە

لەنێااو تەلیساامە بێیمارەکااانی ڕۆساالینداا ڕێڕەوێراای تا اادار هەبااووا 
تێیاادا بە سااەدان خشاات شااۆڕببوونەوەا ئەوان سااەرەبەرەو خااوار 
ڕووخسارێری سەیریان دروسترردبوو. هەر خشتێریش  هێمایەکی 
لەسااااەر هەڵرەناااادرا بااااووا شااااتەکان گۆترەکااااارانە دیااااار دەکاااارانا 

ەیەکەوەش کااۆدێری نەشااراویان )لێتێنەگەیشااتوویان( پێاا  دەهێنااا. ب
خەڵرانێاا  هەبااوون بڕوایااان وابااوو کااۆدەکە دەروازەی شااارداوەی 
پەنااااگەی ژێااار کڵێسااااکە دەردەخاااا. ئەوانااای دیااارە بڕوایاااان واباااووا 
کاااۆدەکە ڕاساااتی پاشاااماوەی جاااامەکە دەگێاااڕێتەوەا ئەمەش گرنااا  

دەیە لە هەوڵای شاراندنی نەبووا ئاخر کۆدشرێنەکان بۆ چەندین سە
کۆدەکانن. بۆ ڕۆژی ئەمڕۆشا ڕۆسلین پاداشاتێری بەخشاندەی باۆ 
هەر کەسااێ  داناااوە بتااوان  پەردە لە سااەر واتااای نیێناای دیااوارە 
 کۆدەکەدا هەڵبداتەوەا ل  کۆدەکە هەروا بە تەلیسماویی ماوەتەوە. 

 "خۆشحاڵ  شتەکەتان نیشان بدەم..." -
 دەنگی شەماشەکە ڕەویەوە.

ا سۆفی بێری کاردەوەا بە تەنیااش جاوونا بەشاوێن مین کۆدمیەکە
پێااای شەماشاااەکەدا بەرەو ڕێاااڕەوە تا ااادارەکە ڕۆیشااات. ساااندوو ە 
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داریاانە گااوڵەڕەزەکەی دابااووە دەسااتی النگاادنا بااۆ ساااتێ  سااۆفی 
هەسااتی کاارد هەمااوو شااتێری لەبااارەی جااامە پیاارۆزەکەا مریاادایتی 

ۆش کردبااوو. سااایۆنا هەمااوو شااتە تەلیسااماویەکانی دوێناا  فەراماا
کاتیریش گەیشتە ژێر بنمیچە کۆدەدارەکە و هێماکانی سەر ساەری 
خااۆی بیناایا یااادەروەری یەکەماای بە تەوژم بااۆ گەڕایەوە. سااۆفی 
یەکەماااااین ساااااەردانی ئێااااارەی بیرهااااااتەوەا یادەوەرییەکاااااانیش بە 

 چاوەڕواننەکراوی مایەی خەمباری بوون.
مەرگاااای  ئاااااخر ئەو کییۆڵەیەکاااای بچرااااۆالنە بااااوو... ساااااڵێ  دوای

ئەناادامانی خێاازانەکەی بااوو. باااپیرەی  بااۆ کااورتە پشااوویێ  لەگەڵ 
خااۆی هێنااابوویە ساارۆتلەندا. ئەوان بەرلەوەی بگەڕێاانەوە پاااریسا 
ساااەردانی ڕۆسااالینیان کااارد. کااااتەکەش ئێاااوارەیەکی درەنااا  باااووا 

 پەرستگاکە داخرا بوو. بەنم ئەوان هەر لەژوو مابوونەوە.
ڵ ؟" ساۆفی هەساتی بە مانادوێتیا وا "باپیرەا دەکر  بگەڕێینەوە ما -

 لەباپیرەی پاڕایەوە.
"شیرینەکەا  زووا هەر زۆر زوو." دەنگەکەشی خەمبارانە بوو. "دوا  -

 کارم دەب  لێرە بەجێی بگەیەن ."
 "تۆ شتێری گەورەت لێرە هەیە؟" -
 ئەویش سەری بۆ لە اند "سۆزت دەدەم ا زۆر خێرا ب ." -
 هەر بۆخۆشی؟""دەکر  بچمەوە بن تا ە کۆدەدارەکە؟  -
 "نازان . من دەب  بچمە دەر . ئاخر ناترسی بەتەنیا بی؟" -
"بێگومااان ناترساا !" سااۆفیش بە تااووڕەیێكەوە وەنماای دایەوە. "خااۆ  -

 هێشتا تاری  دانەهاتووە."
ئەویااش خەناادەیەکی بااۆ کاارد. "کەواتە زۆر چاکە."سااانیێر کااچەکەی  -

 بردە بن بنمیچە تا دارەکە کە پێشتر نیشانی دابوو.
یش دەسااتبەج  لەباان بنماایچەکەدا لەسااەر پشاات پاااڵ کەوتا سااۆف

هەوڵیاادا مەتەڵەکەی سااەر سااەری هەڵبێناا . "بەر لەوی بگەڕێیااتەوەا 
 من ئەم مەتەڵە هەڵدێن !"

"کەواتە پێشاااابڕکێیە." سااااانێیر بەسااااەریدا چەمااااایەوەا ماااااچێری لە  -
هەنیەی کردا ئینڵاا بە  ااپیەکەی تەنیشاتی ڕۆیشات. "مان لەدەرەوە 
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ەش بە کراوەیاای جێاادەهێڵ . ئەگەر پێوسااتت بە ماان دەباا . دەرگاااک
 بووا بانگ  برە." ئیدی ئەو لەو  چووەدەر.

ساااۆفیش لەو  لەساااەر نااااوکەوەکە ماااایەوەا لە کاااۆدەکە ڕاماااابوو. 
چاوەکانی ڕەشرەوپێشرەیان کارد. دوای چەناد خولەکێا ا هێماکاان 

 لەسەر سەری لێڵ و تەماوی بوون پاشان دیار نەمان.
 دار بووەوەا هەستی بە ساردی ناوکەوەکە کرد.کاتێریش سۆفی  بێ

 "باپیرە؟" -
لەوێاادا هاایچ وەنمێاا  نەبااوو. سااۆفی هەڵساااا خااۆی داکوتااا.  اااپییە 
الوەکیایەکە هەر کااراوە بااوو. ئێاوارەکەش تادەهااات تاااریرتر دەبااوو. 
سۆفی لە  اپیەکە چوە دەرا بینی باپیرەی لە نزی   ەپەنگی مااڵێری 

گاکەوە وەسااتاوە. بە هێواشاای بەردیاان ڕاسااتەوخۆ لەپشاات پەرساات
 سە لەگەڵ یەکێ  دەکا  کە لە دەرگەی دووەمەوە بە باشی بیچمی 

 دیار نەبوو.
 "باپیرە؟" سۆفی بانگی کرد. -

باپیرەشاای ئاااوڕی دایەوە و دەسااتی بااۆ ڕاوەشاااندا ئاماااژەی پێراارد 
خولەکێ  بوەست . ئینڵا بە هێواشی دوا وشەی بە کەسەکەی نێاو 

ش ماچێری لە دوورەوە بۆ سۆفی هەڵدا. ژوورەکە گوت و بەدەستی
 باپیرەی بەچاوی پڕ لەفرمێس  هاتە الی سۆفی.

 "باپیرەا ئەوە بۆچی دەگریێی؟" -
ئەویااش دەسااتی گاارت و لەخااۆی نزیاا  کااردەوە. "هااۆا سااۆفیا لەم  -

سااااڵەدا تاااۆ و مااان خواحافیزیماااان لە زۆر کەی کاااردووە. ئەمەش 
 زۆرە."

واحااافیزی لە باااویا سااۆفی بیااری لە ڕووداوەکە کااردەوەا ئاااخر خ  -
دایاا ا داپیاارە و بااراکەی کردبااوو. "ئەوە خواحااافیزی لە کەسااێری 

 دیرەش دەکەی؟"
"لە کەسااێری شاایرینا کە زۆرم خااۆش دەو ا" ئەویااش وا وەنماای  -

دایەوە دەنگیشی پڕ لە هەست و ساۆزی هەڵچاوون باوو. "دەترسا  
 تا ماوەیەکی زۆر درێییش نەیبینمەوە."
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ێنەکەدا وەساااااتا باااااووا ساااااەیری النگااااادن لەگەڵ شەماشاااااە ڕێناااااو
دیوارەکاااانی پەرساااتگاکەی دەکااارد و هەساااتێری واشااای باااۆ هاااات 
لەوانەیە بە بنبەسااااات بگاااااا. ساااااۆفیش بەرەو تاااااا ە کاااااۆدەدارەکە 
ڕۆیشااتبووا النگاادنی لەگەڵ سااندوو ە داریاانە نەخااش گەڵەڕەزەکەدا 
جێیێشااااتبووا ئەو سااااندوو ەی نەخشااااەی  جااااامەکەی تێاااادا بااااووا 

ا. هەرچەنااادە هاااۆنراوەکەی ساااانیێر بە دیااااربوو ئێساااتاش داد نااااد
ڕوونی  ئامااژەی بە ڕۆسالین داباوو. لا  النگادن دڵنیاا نەباوو دوای 
ئەوەی گەیشتۆتە ئەو ا چی برا.  هۆنراوەکە ئاماژەی بە "تی ێ  و 
بااااادە"یەکیش دابااااووا النگاااادن ئەم دوو شااااتەی لە هاااایچ شااااوێنێ  

 نەدەبینی.
 ڕێیەجامە پیرۆزەکە لەبن ڕۆسلینە دێرینەکەدا چاوە
 تیغ و بادەکەش پاسەوانی دەرگاکانی دەکەن.

دیسان النگدن هەستی بەوە کردا هەناد  ڕاساتی تەلیساماوی دیارە 
 هێشتا خۆیان دەرنەخستووە.

"من ر   لە خۆتێیەڵقورتانادنەا" شەماشاەکە وای بە النگادن گاوت و  -
چاویشاای لەسااەر سااندوو ە دایاانەکە بااوو کە لە نێااو دەسااتی النگاادا 

 سندوو ە... دەکر  بررس  لە کوێت هێناوە؟" بوو. "بەنم ئەم
النگدنیش پێرەنینێری ماندووانەی بۆکرد و وەنمی دایەوە؛ "ئەمەیان  -

 چیرۆکێری زۆر دوورودرێیە."
گەنڵەکە دوودڵ بووا دیسان چاوی لە ساندوو ەکە کاردەوە. "ئەمە 
شاااتێری ساااەیرەا داپیااارەکەم ساااندوو ێری بۆخشاااڵ هەیەا کتومااات 

ن گااوڵەڕەز رازاوەتەوەا هەمااان گااوڵی لەسااەر لەوەی تااۆیە. بەهەمااا
 هەڵرەندراوەا تەنانەت دەسەکەکەشی هەمان شتە."

النگدن زانی گەنڵەکە بەهەڵەدا چووە. ئاخر یەی تاکە سندووق لەم 
جاااۆرە هەیەا ئەویاااش ئەمەیاااانەا ساااندوو ێ  تاااایبەت بە مریااادانی 

 سایۆن. "دەکر  هەردوو سندوو ەکە لەیەی بچن بەنم اااا"
الوەکیاایەکە بە توناادی پێااوەدرایەوەا هەردووکیااان سااەیریان دەرگااا 

کاارد. سااۆفی لە دەرگاااکە هاااتەدەر باا  ئەوەی  ولماااتی لەدەم بێااتە 
دەرا بەوێدا ڕۆیشت تا گەیشتە الی خانوێری بەردین. النگدن لێیاوە 

؟ لەوکااااتەی پێااای نااااوەتە ئەو تەالرەا ئەوە باااۆ کاااو  دەچااا ڕاماااا. 
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ڕووی لە شەماشاەکە کاردەوە.  سەیروسەمەرە دەجووڵێتەوە. ئینڵا
 "ئایا دەزانی ئەوە چ خانووێرە؟"

ئەویااش سااەری بااۆ لە اناادا دیاااریش بااوو بە ڕۆیشااتنی سااۆفی بااۆ  -
خانووەکە وڕوکای ببوو. "خانووی سەرپەرشتیاری پەرساتگاکەیە. 
سەرپەرشاااتیارەکە لەو  دەژی. هەر ئەویاااش ساااەرۆکی کاااۆمەڵەی 

کردا ئینڵا تێیەڵچۆوە. بەڕێوەبردنی ڕۆسلینە." کوڕەکە ئیستێری بۆ 
 "لەهەمان کاتدا داپیرەی منیشە."

 "داپیرەی تۆ سەرۆکی کارگێڕی ڕۆسلینە؟" -
کااوڕەکە سااەری بااۆ لە انااد. "ماان لەگەڵیاادا لەو سەرپەرشااتخانەیەدا  -

دەژیااان و ڕێناااوێنی میواناااانی پەرساااتگاکە دەکەم." کاااوڕەکە شاااانی 
ێنااوەتە هەڵتەکاند. "من هەموو ژیان  هەر لێرە ژیااوم. نەنرا  منای ه

 ئەم خانووە."
النگدن خەمی ساۆفی باووا بەدوایادا ڕۆیشاتا بەنێاو پەررساتگاکەدا 
چااوو تااا گەیشااتە الی خااانووەکەا تااا بااانگی سااۆفی برااا. ئەو نیااوەی 
ڕێاای بااڕی بااووا لەپااڕ وەسااتا. شااتێ  کە گەنااڵەکە پێاای گوتبااووا 

 سەرنڵی ڕاکێشا.
 .داپیرەم منی هێناوەتە ئێرە

خااانووەکەدا چووبااووە خااوار ا النگاادن سااەیری سااۆفی کااردا بە 
. ئیاادی بە ئەسااتەمەئینڵااا ئاااوڕی لە سااندوو ەکەی دەسااتی دایەوە. 

هێواشی ئاوڕی لە گەنڵەکە دایەوەا لێی پرسی؛ "تۆ گوتتا داپیرەت 
 سندوو ێری وای هەیە؟"

 "دەق وایە." -
 "لەکوێی هێنا؟" -
"باااپیرەم بااۆی دروساات کردبااوو. ئەوکااات دروسااتی کردبااووا ماان  -

لاا  داپیاارەم هەر باساای دەکااا. دەڵاا  ئەو پیاااوێری  کااۆرپەلە بااووما
دەسااتڕەنگینی بلاایمەت بااووە. ئەو هەمااوو ئەو جااۆرە دەسااترارانەی 

 دروست دەکردن."
النگاادن هەسااتی بەو تااۆڕە نااامەمقوولەی پەیوەناادییەکانی کااردا کە  -

سااەریان هەڵاادا. "ئەر  تااۆ گوتاات داپیاارەکەت تااۆی هێناااوەتە ئێاارە. 
 دایبابت هاتووە؟" ئەگەر زەحمەت نەب ا چی بەسەر
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کااوڕە گەنااڵەکە سەرسااام دیااار بااوو. "ماان منااداڵ بااووم کە ئەوان  -
 مردن." ئیستێری بۆکردا ئینڵا؛ "لە هەمان ڕۆژ هەروەی باپیرم."

 دڵی النگدن کەوتە هەڵرەا "بە ڕووداوی تڕومبێل؟" -
رێناااااوێنەکە بیاااااری هااااااتەوەا شاااااتێری مەرا اااااانەی لەنێاااااو چااااااوە  -

ەڵاا ا بە ڕوودای تڕومبێاال. هەمااوو زەیوتااوونیەکەدا بریساارەی دا. "ب
ئەنااادامانی خێااازانەکەم لەو ڕۆژەدا فەوتاااان. مااان بااااپیرەا  دایااا  و 
 باوک  لەدەستدا و ..." ئەو دوودڵ بووم سەیرێری خوارەوەی کرد. 

 "هەروەها خوشرەکەشت." النگدن وای پێگوت. -
 

لەو  لەخاااوارەوەا لەنێاااو خاااانووەکەدا ڕێااا  وەی ساااۆفی بیاااری 
زە شەو داهاتبووا ماڵەکە گەرم و هەند  ڕوونای هاتەوەا وابوو. تا

بوو. بۆنی نان بەنێو دەرگە کراوەکەدا دەهاتا چارا ئااڵتوونییەکە لە 
پەنااڵەرەکەوە دیاااربوو. کە سااۆفی  نزیاا  بااووەوەا دەنگێراای کاازی 

 نووزە و هەنس  لەوێدا دەهات.
لە ڕێی دەرگاکەوە سۆفی پیرەژنێری بینی لە ڕاڕەوەکە وەستا بوو. 

یااارەژنەکە لە دەرگااااکە باااووا ساااۆفی بینااای ژنەکە گریااااوە. پشاااتی پ
ئاااافرەتەکە پرچێرااای پاااڕ و درێااایی زیاااوینی هەباااووا  ختاااووکەی 
یادەوەرییەکەی دا. هەستی کرد بەرەو ژنەکە دەکش  و لێی نازیرەا 
ساااۆفی هەنگااااوی بەرەو دوا پەیااایەی خاااوارەوە ناااا. ژنەکە وێااانەی 

پەنڵەکانی بەساەر چوارچێوەداری پیاوێری پێبووا بە خەمبارەیەوە 
 دەموچاوی دادەهێنا.

 دەمووچاویێ  سۆفی زۆر باش ناسیەوە.
 باپیرە.

ئاشررا دیاربوو ژنەکە  گاوێی لە هەواڵە ناخۆشاەکەی دوێنای شاەو 
 بووە.

دەنگاای تەپەی پێاای سااۆفی هاااتا ژنەکە بە هێواشاای ئاااوڕی دایەوەا 
چاوە خەمبارەکانی بەر سۆفی کەوتن. سۆفی ویستی بەرەو ڕووی 

داا بەنم لەشاااوێنی خاااۆی ساااڕ باااوو. نیگاااای  پەرۆشاااانەی غاااار بااا
ژنەکەش کە وێنەکەشاای دانااابووەوە وەی خااۆی بااووا نەگااۆڕا و لە 
دەرگااااکە نزیااا  باااووەوە. ئیااادی هەردوو ژنەکە بە تەواوی لەڕێااای 
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تۆڕێری تەنرەوە سەیری یەکدیان کرد. ئینڵا بەچەشانی شاەپۆلێری 
ەکاان  گاۆڕاا بەخوڕی زەریالووش سیمای دەمووچاوی هەردوو ژن

بەرەو نادڵنیااایی وەرچەرخااا... ئینڵااا بااووە شااتێ  باااوەڕ نەکاار ... 
 بەرەو هیوا... لە کۆتاییدا  بووە شادی هێن.

لەنێاااو دەرگاااا کاااراوەکەداا ژنەکە هااااتەدەرا بە دەساااتە نەرمەکاااانی 
گەیشاااتە ساااۆفیا ڕوومەتەکاااانی ساااۆفی بە هەردوو لەپااای دەساااتی 

 ی خۆت برە!"گرتن. "ئۆوا کۆرپە شیرینەکەم... سەیر
هەرچەنااادە ساااۆفی نەیناسااایەوەا لااا  زانااای ئەو ژنە کێااایە. هەوڵیااادا 

  سەیەی براا بەنم خۆ هەناسەشی پ  نەدرایەوە.
 "سۆفی." ژنەکە بە هەنسرەوە نێوچەوانی ماچ کرد. -
وشاااەکانی ساااۆفیش وەی چرپەیەکااای کاااپ واباااوو. "بەنم... بااااپیرە  -

 گوتی تۆ ..."
لەساەر شاانی ساۆفی داناا و بە "دەزان ." ژنەکە دەساتە ناسارەکانی  -

ناچااار بااووین زۆر  دەکااانی لێاای ڕواناای. "باااپیرەت و ماانچاااوە بەڵە
شاات بڵێااین. ئەو شااتانەمان کاارد کە پێمااان ڕاساات بااوو. ماان زۆر 

 بەداخ . ئەمە هەمووی لەبەر سەالمەتی تۆبووا شازادەکەم."
سااۆفی گااوێی لەدوا وشااەکە بااووا دەمودەساات بیااری بااۆ باااپیرەی 

ەو چەنادین سااڵ هەروا باانگی دەکارد. دەنگای ئەو چووەوەا ئاخر ئ
هەنووکە لەنێو بەردە کۆنینەکاانی ڕۆسالین ساەدای دایەوە دەنگێا  
لە زەوەیەوە دەرهاااااتا ئینڵااااا دەلەرایەوە و لەنێااااو بۆشاااااییەکەدا 

 دەنگی دایەوە.
ژنەکە دەستی لەشاانەکانی ساۆفی وەرێنااا فرمێسارەکانیش خێراتار 

بوو هەماوو شاتێرت پا  بڵا . بەنم دەڕژان. "باپیرەت زۆری حەز لێ
شتەکانی نێاوانی ئێاوە بە جاۆرێری دیارە گاۆڕا. ئەو زۆر هەوڵای دا. 
ئاااخر ئەوەناادە شاات هەبااوو ڕووناای براااتەوە." ژنەکە جااارێری دیاارە 
نێاااوچەوانی ساااۆفی مااااچ کاااردەوەا ئینڵاااا لەبااان گویێااادا چرپانااادی؛ 
 "شااازادە خاااتوونا ئیاادی نیێناای نەمااان. کاااتی ئەوە هاااتووەا هەمااوو

 ڕاستییەکان لەبارەی خێزانەکەت بزانی."
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ساااااۆفی و داپیااااارەی لەو  لەساااااەر دوا پەیااااایە دانیشاااااتبوونا بە 
فرمێساارەوە یەکاادیان لەباااوەش گرتبااووا کە گەنااڵە ڕێنااوێنەکە بە 
پلیرانەکاندا هاتەخوارا چاوەکانی پڕ لە هیوا و شاتی بااوەڕپێنەکراو 

 بوون.
 "سۆفی؟" -

لەجێای خاۆی هەڵساا. ئەو  سۆفی بە فرمێسرەوە ساەری باۆ لە انادا
ڕووخساری گەنڵەکەی  نەدەناسیەوەا بەنم ئامێزیان تێ  وەرێناا. 
سۆفی هەستی بەهێازی خاوێن کارد لە دەمارەکانیادا  اوڵرەی دەدا... 

 ئەو خوێنەی هەر ئێستا لێی تێگەیشت کە هاوبەشە.
 

کاااتێریش النگاادن بەنێااو چیمەنەکاادا هااات و خااۆی گەیاناادە ئەوانا 
ەیاڵی خۆی نەدەکردا ئااخر هەر دوێنای هەساتی سۆفی بڕاوی بە خ

دەکاارد لەو دنیااایەدا تاااق و تەنیااایە. کەچاای ئێسااتاا بە جۆرێاا  لە 
جۆرەکااااانا لەم شااااوێنە بیااااانییەداا بە یاااااوەری ساااا  کەیا کە بە 
ئەسااتەم دەیناسااینا هەسااتیررد لەکۆتایاادا گەڕاوەتەوە ماااڵ و حاااڵی 

 خۆی.
 
 
 

 ١٠٥بەندی 
 

 لیندا کشا.باڵی شەو بەسەر پەرستگای ڕۆس
ڕۆبەرت النگااادن بەتەنیاااا لەساااەر کۆسااارەی دەروازەی دەگااااکە و 
لەبەردەم چیمەنەکە وەستابووا چێیی لە دەنگای خۆشای و تاریقەی 
پێرەنینااای ئەوانەی ژوور وەردەدەگااارتا ئااااخر ئەوان تاااازە بەیەی 
شااااد بباااوونەوە. تاااام و کااااریگەری  ااااوە بەرازیلیااایە بەهێااازەکەا 

گدن و هەند  ماندووبون و شەکەتی نەشئەیەکی خۆشی دابووە الن
لەسەر شاانی ساووی کردباووا لا  هەساتی کارد زۆری دیارە نابااا 
حەسانەوەکەی دەڕەوەێتەوە. ئااخر مانادوێتی ساەرتاپای جەساتەی 

 داگرتبووا هینکی کردبوو.
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هاااوتوویتە دەر و هەر هەستیشاامان پێاات نەکاارد.  281"تااۆ بە كااڕی -
 "دەنگێری خەمبارانە لەپشت النگدنەوە هات.

ئەویاااااش ئااااااوڕی دایەوەا داپیااااارەی ساااااۆفی بەدەرکەوتا پااااارچە 
زیاااوینەکەی لەو شەوەشااادا دەدروەشاااایەوە. نااااوی ئەو خاااانمە لە 
مااااوەی ئەو  بیسااات و هەشااات سااااڵەی ڕاباااردوودا بباااووە مااااری 

 چاوڤێل.
النگدن خەندەیەکی بێتا ەتیاانەی باۆ کارد. "پێمباابوو هەناد  بەتەنیاا 

ە بینی سۆفی لەگەڵ برایەکەیادا جێتان بێڵ ." لەودیو پەنڵەرەکەشەو
  سەی دەکرد.

ماری هاتە الی النگدن و لە تەنیشی وەستا. "جەنابی النگدنا کە بۆ 
یەکەمااااین جااااار گااااوێ  لە هەواڵاااای کوشااااتنی ژای بااااووا لەترساااای 
سەالمەتی سۆفی تۆ ی . ئەمشەویش لە بەردەرگاای مااڵەوەم بینایا 

ن سوپاسات مایەی ئاسوودەیەی بوو باۆ هەماوو ژیاان . ناازان  چاۆ
 برەم."

النگاادن نەیاادەزانی چااۆن وەنماای بااداتەوە. هەرچەناادە ئەو کاااتەی 
خسااتە بەردەسااتی سااۆفی و  داپیاارەی تااا بە تەنیااا باان و  سااەی 
خێزانییانەی خۆیان برەنا لا  مااری داوای لێرارد بچێات و گوێیاان 

جەنابی النگدنا ڕوون و ئاشاررا مێاردەکەم بە اای بە تاۆ لێبگر . 
 .پ  هەیبووا منیش بە ام 

ئیااااادی بەم شاااااێوەیەا النگااااادن لەگەڵ پیااااارەژنەکە چاااااوەوە ژوور 
لەتەنیشت سۆفی دانیشت و بە کڕی گوێی لە ماری گرتا چیرۆکی  
باااااوی و دایراااای کااااۆچرردووی سااااۆفی گێااااڕایەوە. بااااۆ مااااایەی 
سەرساااوڕمانیا هەردووکیاااان لە بنەمااااڵەی مێرۆڤینڵیاااان باااوونا 

ەساایا بااوون. ڕاسااتەوخۆ لەوەچەی ماااری ماجاادەلینا و میسااای م
دایبااااااابی سااااااۆفی و باااااااپیرانی لەپێناااااااوی پاراسااااااتنی خۆیانااااااداا 
نازناوەکانیان لە پننتارد و سێینت کلییرەوە بۆ شتێری دیرە گۆڕی 
بااوو. ئاااخر منااداڵەکانی ئەوان ڕاستەوڕاساات لەخااوێنە شاااهانەییەکە 
باااوونا باااۆیە لەالیەن مریااادانی ساااایۆنەوە دەپاااارێزران. کااااتێریش 

وداوی تڕومبێااااال کاااااوژرانا هۆکاااااارەکەی دایباااااابی ساااااۆفی بە ڕو
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 بەکڕی: بە بێدەنگی.  
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دەرنەکەوتا مریدانی سایۆنیش ترسان نەباادا  ناسانامەی  وەچەی 
 ڕاستەوخۆی خوێنی شاهانە دۆزرابێتەوە.

"باپیرەت و منا" ماری ئەمەی بە دەنگێری پڕ لە ئازارو خەم ڕوون  -
کردەوە؛ "کات  هەواڵی ڕووداوەکەمان پێگەیشتا دەباوایە بڕیاارێری 

تااااااازە تڕومبێلاااااای دایبابتیااااااان لە ڕووبااااااارەکە  سااااااەخت باااااادەین.
دۆزیبااااووەوە." خاااااانمەکە فرمێسااااارەکانی ساااااتڕینەوە. "ئاااااێمە هەر 

 ەو  واباااااوو   -بە ئێاااااوەا هەردوو منداڵەکەشاااااەوە –شەشااااامان 
بەیەکەوە بە هەمان تڕومبێل و لە هەمان شەودا گەشات برەیان. باۆ 
 خۆشبەختی لەدوا ساتدا نەخشەکەمان گۆڕیا ئیدی دای  و باوکات
بە تەنیا ساەفەریان کاردا کە گوێماان لە ڕووداوەکەش باووا ژای و 
من بە هیچ ڕێگایەی نەماندەزانی کتومت چی  ەومااوە... ئااخۆ هەر 
بەڕاساااتی ڕووداوێرااای تڕومبێااال باااووە یاااان شاااتی دیااارە." مااااری 
ساااەیرێری سااااۆفی کاااارد. "ئااااێمە دەمااااانزانی دەبااااوایە نەوەکانمااااان 

زانااایا کردماااان. ژای بە  براااارێزینا ئاااێمەش ئەوەی بە پێویساااتمان
پۆلیسی گوتا کە برایەکەت و خۆشت لەنێاو تاڕومبێلەکەدا باوونە... 
دیارە تەوژمی ڕووبارەکە تەرمەکاانی لەگەڵ خاۆی باردوون. ئینڵاا 
باارایەکەت و ماان خۆمااان شاااردەوەا بە هاوکاااری مریاادانی سااایۆن 
ژیانێری ژێرزەمینانی ژیاین. ژاکایش پیااوێری نااودار باووا نەدەکارا 

ررا نەژی . ئیادی وا بەچاای زانارا ساۆفی کە  گەورەتار باوو لە ئاش
بااراکەیا لەگەڵ ژای لە پاااریسا لەناااو بااازنەی پاراسااتنی جەرگەی 
مریدانی ساایۆن گەورە و پەروەردە ببا ." ئیادی دەنگای پیارەژنەکە 
نااازم باااوو وەی سااارتەی لێیاااات؛ "لێرترازانااای شااایرازەی خێااازان 

یە بەرگەشاااامان ساااەختترین شااات باااوو تووشاااای هااااتین و دەباااوا
بگرتبایە. ژای و من بە دەگمەن یەکماان دەبینایا هەماوو جاارێریش 
کە یەکماااان دەدی دەباااوایە بە نیێنااای بااا ... و لەژێااار پارێزگااااری 
مریاادانی سااایۆندا باا . ئاااخر مریاادانی سااایۆن بە دڵنیاااییەوە بااۆنەی  

 متمانەداری وایان  بۆ ڕێ  دەخستین."
وڵترەا بەنم  ئەوەشی زانی النگدن هەستی کردا چیرۆکەکە لەوە  و

بۆی نییە لووتی تێوە بیەنا . باۆیە هەڵساا و هااتەدەر. هەناووکە لە 
 وللەکانی ڕۆسلین ڕاماوەا هێشتاش نەیادەتوانی لەدەسات تەلیسامە 
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ئەر  تاااۆبڵێی پەردەلەساااەر هەڵااانەدراوەکەی تەلیسااامەکە ڕا براااا. 
بەڕاستی جامەکە  لێرە لە ڕۆسلین ب ؟ خۆ ئەگەر واش ب ا ئەدی 
ئەو تیااغ و  بااادەیە لە کااوێن کە سااانێیر لە هااۆنراوەکەدا ئاماااژەی 

 پێداون؟
"ماان ئەوە دەبەمەوەا" ماااری بااوو وایگااوت و ئاماااژەی بااۆ دەسااتی  -

 النگدن کرد.
"ئااۆوا سوپاساات دەکەم." النگاادنیش  کااووپە  اااوە بەتاااڵەکەی دایە  -

 دەست.
ژنەکە  لێی ڕاما. "جەنابی النگدنا مەبەست  ئەو شاتەی دەساتەکەی  -

 دیرەت بوو."
النگااادنیش ساااەری بەردایەوەا تێگەیشاااتا کااااغەزە لوولااادراوەکەی 
سااانیێری پێاایە. ئەو دیسااان لەنێااو کریرتیسااەکەی هێنااابووە دەر و 
هیااوای وابااوو جااارێری دیاارە سااەیری براااتا بەڵرااو شااتێری دیاارەی 

 لێیەڵبرڕێن . "هەڵبەتەا ببوورە."
من کەساێ  ماری بەخۆشییەوە کاغەزە لوولدراوەکەی لێوەرگرت. "

لە بان  لە پاریس دەناس ا پێادەچی زۆر پەرۆش با  کە ساندوو ە 
دار گاااوڵەڕەزەکەی باااۆ بگەڕێاااتەوە. ئەنااادر  ڤێرنااا   برادەرێرااای 
خۆشەویسااااتی  ژای بااااووا ژاکاااایش داوای لێرردبااااووا ئاگااااای لە 

 سندوو ەکە ب ."
ا النگدن بیری هاتەوەا بڕیاریدا هەر باسی ئەو تە ەی لە منیش کرد

ە کەپااووی کااابرای بەسااتەزمانی شااراندبوو. بیااری لە نەکاااا چااونر
پاااریس کااردەوەا بیااری النگاادن بااۆ ئەو ساا  سااەرکارە ڕۆیشاات کە 
دوێن  شەو کوژرا باوون. "ئەدی دەساتەی مریادان؟ چییاان بەساەر 

 د ؟"
"جەنابی النگدنا خۆ چەرخەکە کەوتۆتە گەر. دەساتەی برایەتای باۆ  -

ش دگر . هەمیشاە چەندین سەدەیە بەرگەی گرتووەا بەرگەی ئەمە
 کەسانێ  هەن بڵووڵێن و نۆژەنی برەنەوە."

هەمااااوو شااااەوەکە النگاااادن گومااااانی ئەوەی هەبااااووا پیاااارەژنەکە 
پەیوەنااااادیێری پاااااتەوی بە ئۆپەراسااااایۆنەکانی دەساااااتەی مریااااادانی 
بااارایەتییەوە هەبااا . ئااااخر لەدوای هەماااوو شتێریشاااداا  هەمیشاااە 
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ە مامۆسااتا دەسااتەی مریاادایەتیا ئەناادامی ژنیااان هەبااووە. چااوار ل
مەزنەکااان ژن بااوون. سااەرکارەکانیش بە پێاای نەریاات پیاااو بااوونا 
ئەوان پاساااااااەوان باااااااوونا کەچااااااای هێشاااااااتاش ژن پێگەیەکااااااای 
شااەڕەفمەندانەتری لەنێااو دەسااتەی مریاادایەتی هەبااووە و دەکاارا بااۆ 
پااااالە هەرە باااااانکەی نێاااااو مریااااادایەتی هەڵبرشااااا  و لەساااااەرووی 

 هەمووانەوە ب .
و کڵێسااااکەی ئاااابێی وێستمینیساااتەر  النگااادن بیاااری لە الی تیبینااا 

کاااردەوە. پێااادەچوو ئەوە تەمەنێااا  بااا . "ئەر  کڵێسااااکە فشااااری 
خستبووە سەر مێاردەکەتا باۆ ئەوەی بەڵگەنامەکاانی ساانگریا  لە 

 ڕۆژی کۆتاییداا ئاشررا نەکا؟"
"بااۆ خاااتری خااوا ناااا کۆتااایی ڕۆژی دنیااا ئەفسااانەیەکی دەسااترردی  -

لە ڕێبازی دەستەی مریدایەتیدا مە ڵە نەخۆشەکان بوو. هیچ شتێ  
نەباااووا کە لە ڕۆژێرااای دیاااارکراودا دەبااا  جاااامەکە ئاشاااررا براااا. 
لەڕاسااتیدا دەسااتەی مریاادایەتی هەمیشااە نیەتاای وابااووەا جااامەکە 

 ئاشررا نەکر ."
 "هەرگیز؟"  النگدن بە ئەو مانەوە وای لێررسی. -
"ئاااخر هەر تەلیساا  و پەڕجااوو گیااانی ئااێمەی پاراسااتووەا نەوەی  -

ی جامەکە. جوانی جاامەکە لە الیەنە ناماادییەکەی دایە." مااری خود
چۆڤێاال لە ڕۆساالینی ڕواناای. "بااۆ هەناادێ ا  جااامەکە تەنیااا پێرااێرە 
ژیااانێری هەتاهەتاییااان پاا  ببەخشاا . بااۆ ئەواناای دیاارەشا پرسااێری 
بەڵگەناامەیی و نیێناای دیاارۆکییە. باۆ زۆرینەشاایانا پێمااوایە جااامەکە 

گەنڵینەیەکااااای دەرکرێنەکاااااراوی  سادەوئاساااااان هزرێرااااای مەزنە...
دەساااااترەوتەا بە شاااااێوەیەی لە شاااااێوەکان تەناااااانەت لە جییاااااانە 

 پاشاگەردانییەکەی ئەمڕۆشمانا دنەدەرمانە."
"لااا  ئەگەر بەڵگەنامەکاااانی ساااانگریل هەر بەشااااراوەیی بمێنێاااتەوەا  -

چیرۆکاای ماااری ماجاادەلینا بااۆ هەمیشااە ون دەباا ." النگاادن وای بە 
 ژنەکە گوت.

وی ماااری و؟ سااەیری دەوروبەری خااۆت باارە. مێاای"تااۆبڵیی واباا  -
ماجدەلینا لە هونەرا موزی  و کتێبەکان دایە. هەموو ڕۆژی و شتی 
زۆرتر. چرکەژمێرەکە کەوتە باری خووالنەوە. ئێمەش هەستمان بە 
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دژواری دیارۆی و ڕێگااا وێرانەکەمااان کااردووە. خەریاارە سااەرەتای 
ژنەکە ئیساتێری هەسترردنمان ب  بە باووژانەوەی مێیانەی پیارۆز." 

کااااردا ئینڵااااا؛ "ئەر  تااااۆ ناااااوی دەستنووسااااێری خااااۆت لەبااااارەی 
 هێماکانی مێینەی پیرۆز بردا وانییە؟" 

 "بەڵ  وایە." -
ئەو خەندەیەکی کرد. "جەنابی النگدنا تەواوی برە. گۆرانی مێیانەی  -

 پیرۆز بڵێوە. جییان پێویستی بە شایەرە گەڕۆکەکانە)ترۆبادۆی(."
ساتی بە  وڕساایەتی پەیاامی ژنەکە کارد کە النگدن بێدەن  بووا هە

کەوتۆتە سەر شانی. لەنێو داروبارەکان و بینای کڵێساکەداا لەتاا ی 
 ئاسمانداا مانگێری نو  لەپشتی دارەکان هەنتبوو. 

النگدن نیگای چاوەکانی لە ڕۆسالین باڕیا هەساتێری کوڕوکااننەی 
. وای ەکەنەکەیا پرسایار مبۆ زانینی نیێننایەکە لا  پەیادا باووەوە. 

.  ئینڵاا نیگاای خساتە ساەر ئێستا کاتوسااتی نیایەبەخۆی گوتەوە. 
ئەو کاااغەزە لوولاادراوەکەی دەسااتی ماااریا پاشااان گەڕایەوە سااەر 

 ڕۆسلین.
"جەنابی النگادنا دەی پرسایارەکە بارەا" مااری بەخۆشایەکەوە وای  -

 پێگوت. "هە ت هەیە بررسی."
 النگدن هەستی بە گەمیایەتی خۆی کرد.

   بزانیا ئاخۆ  جامەکە لێرە لەنێو ڕۆسلیندایە.""تۆ دەتەو -
 "دەکر  پێ  بڵێی؟" -
ژنەکەش ئااااااهێری تەوسااااااوی هەڵرێشاااااا. "باشاااااە باااااۆچی پیااااااو  -

سوکوئاساااان لێنااااگەڕ  جاااامەکە  بە ئاساااوودەی جێبێڵااا ؟ ژنەکە 
 پێرەنیا دیاربوو کەیفی پێیات. "باشە بۆچی پێتوایەا لێرەیە؟"

وولاااادراوەکەی دەسااااتی النگاااادنیش ئاماااااژەی بە پااااارچە کاااااغەزە ل -
پیاارەژنەکە کاارد. "هااۆنراوەی مێااردەکەت بە وردی  باساای ڕۆساالین 
دەکاا بەدەر لەوەی دوو شت  دیرەشی باسرردوەا تیغ و باادەکەش 
پاسەوانی لە جامەکە دەکەن. منیش هایچ هێماایەکی تیاغ و باادەکەم 

 لێرە نەبینی."
و دوو "تیغ و بادەکە؟" ماری وای لێررسی. "باشە کتومت الی تاۆ ئە -

 شتە بە چی دەچن؟"
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النگدن  هەستی کارد ژنەکە گەمەی لەگەڵادا دەکااا بەنم ئەویاش بە  -
دەوری خۆی  گەمەکەی کردبووا ئیادی بەخێارای وێناای هێماکاانی 

 بۆ کرد.
دیاااربوو بە شااێوەکی ناااڕوون ژنەکە بیااری کەوتەوە. "ئاهاااا بەڵاا ا  -

ەکااا. بێگومااان. تاای ەکە نااوێنەرایەتی هەمااوو شااتێری ماسااوولرەدار د
لەو باااااوەڕەدام وێاااانەکەی لێاااارە کااااراوەا نەکااااراوە؟" بە پەنااااڵەی 

 شایەتمانی خۆیا نیشانەکەی لەسەر لەپی دەستی کرد.
 

 
 

"بەڵاا ا" النگاادن وای بە ژنەکە گااوت. ماااریش بە شااێوەیەی کە زۆر  -
باو نەبوو وێنەیەکی دیرەی لەسەر لەپی دەست دروست کرد کە لە 

کەی بە هەردوو شاااێوەکە  تااای ەکە  نزیااا  باااوو. النگااادنیش  هێماااا
 بینیبوو.

"بە هەڵگەڕاوەیااایا" ژنەکە وای گاااوت و دیساااان وێنەیەکااای لەساااەر  -
لەپااااای دەسااااات دروساااااترردەوەا "ئەمەش وێااااانەی باااااادەکەیەا کە 

 ڕەنگدانەوەی مێینەیە."
 

 
 "ییبسۆ گوتن؛ "دری تە."   -
"تاااا   دیۆێاااان لەیێااااو ئەی  ااااەد ۆ هێمەیااااەیەس لەیێااااو پەر ااااتبەس  -

 دیی هێمەیەیەۆ تێس  یییە؟نل لینس  هەۆ  ئەم 
 "من یەم  ینین." -
 "ئەگەر یی،ەیم د س  ئە ویدی لێن دیخەیس؟" -
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 ەرلەییس ییبسۆ یینمان  اس تەیی  ماەرس چ  ێار  ەریی دیری زیس 
پەر اااتبەکە هەیباااەیس هەۆێناااە. ییباااسییش خێااا    ەدی یاااس  چاااوی.  ە 
گەی،ااااتنە دیری زیس پەر ااااتبەکە  مااااەرس چ  کااااەین هەۆ اااا دۆ ی 

 ە یااااەیجەرگەس یااااەیکەیس حەریماااان پەر ااااتبەکە د . ئەمەەیشاااان 
 "جەیە ن ییبسۆ  تیغەکە ی  ەدیکە لەیێن."

ییباااسۆ  اااەی ی  ەردی نیقوتەقەکاااەین یاااەیکەییکەس کااا د. هی ااان 
 لێنە وی. "لێ ی هی ن لێ یییە...."

ماااەرس ئاااەهێ ن هەۆ ێ،اااە ی  ە درێااا  س نێباااە یاااەید ریکە  ااا  یاااەی 
ئەی نێبااەیەس  ااەر لە یااەیکەییکەس پەر ااتبەکە نلی،اات  هەمااەۆ 

ئێو ری میو یەکەین  ە ەرد  نلی،تن. کاەتێ یش چەییکاەین  ە  هێماە 
زل ی کەتەکە کەیت  هێ،تە هە تن  ە ییبوییێک دیک د. " ەنم خ  

 ئەمە ئە تێ یکەس د یدی اااا"
ییبسۆ لەپ  یی تە  کەتێاک چاەیس    اەر هێمەکاەۆ یەیس کا دییی  

  ە حەپە ەییەیی  ێسییگ  وی.
 

 
 ی  ەدیکە. تیغ

 ئاوێتەی یەی بوون.
ئەساااتێرەکەی داود... یەکێتیێرااای تەواومەیااااری نێااارینە و مێیااانە... 
مااۆری ساالێمان... نیشااانەی پیاارۆزی پیرۆزییەکااانا لەو شااوێنەدا 
 .نێرینە و مێینەی پیرۆزا یاهوا و شێریناها بەیەکەوە ئاکنڵی بوون
 ییباااسۆ پێویساااتن  ە خولەکێاااک  اااو تاااە ئەم یشاااەیەس  ااا  هاااەتن.
"ه ی  ییکە ئەمەەی    ئێ ی    نل الین دیکاە  ئەماەەییەکن دری ات 

 ی  یت."
 مەرس  ە خەیسییی؛ "دیەری."
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موچ کێاااک  ە  اااەرتەپەس جە اااتەس ییبسیاااس  هاااەت. "کەی تە جاااەمە 
 پی لزیکە لەەێ  زیمینەکەس ئێ ید یە."

ەیەکە پێ ەیااان. "تەی اااە گیاااەیەکەس. یەکاااێ لە  ەرپ  ااایەریتییە هەر 
م یاااس تەین  اااەی ۆ ئەیی اااوی  جاااەمەکە  بەنێنااانەیی لەمێ یینەکاااەین 

زێااسیکەس خاا س  تااە  اا  هەمی،ااە  ە ئە ااویدیین لااێ  مێنێااتەیی.  اا  
چەیااسین  ااەدی ی  اا  پەرێزگااەرس لێ  دیاان  ە دێ ەتەکەیااس  هێنااسر یە 
ئێااا ی. ئەمە  ش  شااا ەیە هەری مەزیەکە  اااوی. کاااەتێ یش  اااەییێ  

شااااەنی ن  ااااویی مەم  ااااتەس مەزیاااان م یااااس یەتن   ەرپ  اااایەرێتن 
گەن یسیەییس جەمەکەس     ەرییسە کەیتە  ەرشەۆ   ا  ئەییس لە 

 شوێنن خ س ییک شەەیێک ئە ویدی  ێ."
 "ئینجە لەم کەرییس   ەرکەیت؟" -
ئەمجەرییاەۆ نییخسااەرس ەیەکە جااسییەیە  اوی. "جەیااە ن ییبااسۆ   ە  -

لێ س یەییس ئەییس ت  ئەم،ەی    مان   ا   ەرپەرشاتیەریکە ی  ا  
تیەرس نل االینت کاا دییی   ە دۆنیااەییەیی پێاات دی ااتەس  ەرپەرشاا

 دیۆیم   جەمەکە لێ ی یەمەیی."
ییبسۆ   یەریس  وی  ،ەر  ناوێنێ. " ەنم  ەردیکلایلەکە ئەماەەیس  ا   -

جااەمە پیاا لیکە کاا دییی  کە لە ەێاا  ئێاا ید  حەشااەر در یی.  ەشااە 
 ئەدس   چن ئەمەەی  ە نل لین دید ؟"

ە ی ت یەچن  دیکا ێ جاەمەکە "لەی یە خ  پ لە ی تەکەس حەۆن  ن. ل -
 هەر ییک مێ دی ک چ  دیییکەم لەخ،تە ەر  ێ."

" ەنم خ  ئەمەەیکە لەیی نییۆ ی ئەش   ت  یە ێ؟" ییباسۆ ی س لاێ  -
پ  یەیی. "ئێمە لە ەر ەێ زیمینێ س  یی تەیین کە یی،ەیەس تیاغ ی 
 ااەدیس لە ااەری  لەەێاا   نمی ێ اان پاا  ئە ااتێ ی د یە   ە دی اات ەرس 

زیەکااەین  ااەی ۆ دییری در یی. هەمااوی شااتێ ن  ە اان مەم  ااتە مە
 نل لین دیکە."

"زلر چەکە  دیس  ە ه ی  یی تەلیسامەیییەکەت  بیانم." ەیەکە پاەرچە  -
کااەاەزی لویلااسر ییکەس کاا دییی ی هاا ی  ییکەس  ە تاا یە دییبێ اان 

 یرد ینەیە خوێنسییی.
 جەمە پی لزیکە لەەێ  نل لینن دێ ینس  چەیینێیە.

 رێزگەرس دیری زیکەین دیکەۆ.تیغ ی  ەدیکە پە
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لەیێاااااس  کە  ە دی ااااات ەرس هاااااویەرس مەم  اااااتەکەۆ ن ز ییتەیی  
 پەۆ ەیتویی.

 هەرچ یێک  ێ ئەی لەەێ  ئە مەین پ  ئە تێ ید  ن ک،ەیی.
کااەتێ یش لە خوێنااسیەییکەس  ااویییی   اا  چەیااس چاا کەیەک دییباان 

س  لێوییەهەت  تە ئەیکەتەس خەیسی ی تەدیریکەس پەنیە  ەر لێو. "ئاە
 ە ک."

 ییبسۆ  ە تە ەمەیسییەیی چەیس لێ  د. "ت  لەمە گەی،تن؟"
"جەناااااابی النگااااادنا وەی خاااااۆت بەساااااەر نااااااوکەوی پەرساااااتگاکە  -

 گەواهیدەر بوویا زۆر ڕێگا  بۆ بینینی شتی سادە هەن."
النگدن کێشەی لەگەڵ تێگەیستنەکە هەبوو.  دیاربوو هەموو شاتێ  

ا کەچاای هێشااتا  النگاادن لەبااارەی ژای سااانیێر واتااا دووانەیاای بااوو
 شتی دیرەی نەدەبینی.

ماری بە هینکییەوە وەنەوزی دەدا. "جەنابی النگادنا مان لەبەردەم 
تاااۆدا دانااای پێااادا دەناااێ . هەرگیاااز بە فەرمااای بە شاااوێنی جاااامەکەم 
نەزانیوە. بەنم بێگومانا مان ژنای پیااوێری دەسترۆیشاتوو باووم... 

ن خەری  بووا زار لێ  هەروەها دڵخەبەردانی ژنیش بەهێزە." النگد
براااتەوە و بئاااخه ا لاا  ماااری درێاایەی بە  سااەکانی دا. "بەداخاا ا 
دوای ئەو هەموو کارە زەحمەتەی کردتا ڕۆسلین بەجێادێڵی بەبا  
ئەوەی وەنمێراااای ڕاسااااتە ینەت سااااەبارەت بە جااااامە پیاااارۆزەکە 
دەسااترەوتب . لەگەڵ ئەوشااداا شااتێ  پێماادەڵ ا لەدوایاادا ئەو شااتە 

بەدوایاادا دەگەڕێاای. ڕۆژێاا  د  پێاای شاااد دەباای."  دەدۆزیااتەوەا کە
ژنەکە خەناادەیەکی کاارد. "کە ئەو ڕۆژەش هاااتا متمااانەی وام پێاات 

 هەیەا تۆ زیاتر لە هەموو کەسێ ا نیێنییەکە دەپارێزی."
لەوێاادا دەنگاای پێاای کەسااێ  لە ڕاڕەوەکە هااات. "ئێااوە هەردووکتااان 

 وتن.دیار نەمان." سۆفی بووا لێیان هاتە ژوور و وای پێگ
"خەریراای دەرچااوون بااووینا" داپیاارەکەی وا وەنماای دایەوەا بەالی  -

سااۆفیدا بەرەو دەرگاااکە ڕۆیشاات. "شااازادە خاااتوون شااەو شاااد." 
ماچێری لە نێوچااوانی ساۆفی کارد. "لاێمەگەر  جەناابی النگادن  تاا 

 درەن   بمێنێتەوە."
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النگادن و سااۆفی چاویااان لە داپیارە بااوو بەرەو خااانووە بەردیاانەکە 
ەوە. کاتێ  سۆفیش ئاوڕی لە النگادن دایەوەا چاوەکاانی پاڕ ڕۆیشت

 لە سۆز بوون. "ئەمە ئەو کۆتاییە نەبووا ڕەچاوم دەکرد."
. النگادن بینای ساۆفی چووباووە بان ئەمە ڕامانی هەردووکمان بوو

باااڵی ڕووداوەکااانی ئەم شااەوە. ئەو هەواننەی ئەمشااەو وەریگاارتن 
؟ هەماوو ئەم شاتانە هەموو شتێری ژیاانی گاۆڕی. "ئەر  تاۆ باشای

 بەیەی جار دەری ناکرێن."
سۆفیش لەسەرخۆ بزەیەکای باۆ کارد. "مان خێازانێر  هەیە. ئەمەش 
دەبێااتە دەسااترێرێری ماان. ئااێمە کێااین و لەکااو  هاااتووینا کاااتێری 

 دەو  تا لێی تێبگەین."
 النگدن بێدەن  بوو.

"بەدەر لەم شەوەا ئایا لەگەڵمان دەمێنیتەوە؟" ساۆفی وای لەالنگادن  -
 پرسی. "بەالی کەمی بۆ چەند ڕۆژێك؟"

النگدن ئاهێری هەڵرێشاا لەمە زیااتر شاتی نەدەویسات. "ساۆفیا تاۆ  -
پێویسااتت بە کاااتە لێاارە لەگەڵ خێزانەکەتاادا بمێنیاایەوە. ماان بەیااانی 

 دەگڕێمەوە پاریس."
سۆفی نامراد دیاربووا بەنم دەشیزانی ئەوەی النگدن ڕاستە. ئیدی 

نگای لێاوە نەهاات. لە کۆتاییادا ساۆفی هیچ کامیاان باۆ مااوەیەی  دە
دەستی بۆ دەستی النگدن بردا بەیەکەوە لە پەرساتگاکە دەرچاوون. 
ڕۆیشاااتن تاااا گەیشاااتنە ساااەر نشاااێوەکە. لەوێاااوە دیمەنااای دێیااااتی 
ساارۆتلەندی پەخااش بااووا تیشااری مااانگیش بەڕەنگاای زەردی لەباان 
هەورەکااانەوە دەردەچااوو. ئەوان لەو  دەساات لەناااو دەساات کااڕ و 

مانەوەا بەرەنگاری ئەو ماندوبوون و شەکەتیەی جەساتەی بێدەن  
 خۆیان دەکرد.

تازە ئەستێرەکان دەرکەوتبوونا بەنم لە بەری ڕۆژئااواوەا پنتێرای 
درەوشاااوەی گەش لە هەمااوو ئەسااتێرەکانی دیاارە دیااارتر بااوو. بە 
بینینای النگاادن خەناادە دایگاارت. ئەساتێرەکە ڤینااۆی بااوو. خواوەناادە 

 ریفە جێگیر و هێمنەکەی دەدرەوشایەوە.مێینە دێرینەکە بە ت
تا دەهات شەوەکە ساردتر دەبووا شەوبایەکی سارد لەو چیمەنەدا 
هەڵاااای کردبااااوو. دوای ماااااوەیەی النگاااادن سااااەیری سااااۆفی کاااارد. 



656 

چاوەکانی نوو انادبوونا لێوەکاانی خەنادەیان لەساەر خااوببووەوە. 
. النگدن بەخۆیشی هەستی بە  وڕسایەتی پێڵووی چاوەکانی دەکرد

 بە دوودڵی  دەستی سۆفی گوشی و بانگی کرد "سۆفی؟"
سااااااۆفی بە هێواشاااااای چاوەکااااااانی کااااااردنەوە و ڕووی تێراااااارد. 
ڕووخساااارەکەی لەبەر تاااریفەی مانگەشاااەودا زۆر جاااوان باااوو. بە 

 بزەیەکی نەرم و لەسەرخۆوەا "ساڵو."
النگاادن هەسااتی بە خەمباااریێكی چاااوەڕواننەکراو کااردا ئاااخر پەی 

ەبا  بە با  ساۆفی بگەڕێاتەوە پااریس. "لەوانەیە بەوە بردا بەیانی د
بەیااانی بەرلەوەی تااۆ لەخەو ڕاباایا ماان بااڕۆم." ئیسااتێری بااۆ کااردا 
پاشان  گرێیەکای لە گەروودا پەیادا باوو. "بباوورەا دیاارە مان بااش 

 نی  لە ااااا"
سااۆفی خااۆی گەیانااد  و دەسااتە نەرمەکااانی لەسااەر الڕوومەتاای 

پاێش و  بەساۆزەوە ماااچێری لە النگادن داناا. ئینڵاا زیاااتر لێیچاووە 
 سەر چەناگەی کرد. "باشەا کەی دەتبینمەوە؟"

النگدن پەشۆکاا لەچاوەکانی ساۆفیدا ون باوو. "کەی؟" ئیساتێری باۆ 
کااردا مەرا اای ئەوەبااوو ئاااخۆ سااۆفیش هاایچ بیاارۆکەی هەیەا چەنااد 
جارێ  هەمان پرسیاری لەخۆی کردووە. "زۆر چاکەا لەڕاستیداا لە 

تااارێر  لە کۆنفرانسااێری فلۆرەنسااادا هەیە. ماان مااانگی داهاااتوودا و
 هەموو هەفتەکە لەوێ ا بێئەوەی هیچ ئیشێری واش  هەب ."

 "ئایا ئەمە بانگیێشتنامەیە؟" -
 "لەو  لەخۆشیدا دەژین. ئەوان ژوورێریان لە برونێلچی پێداوم." -
سۆفی مەکربازانە خەندەی بۆ کرد. "جەناابی النگادنا تاۆ گریماانەی  -

 زۆر شت دەکەی."
 ەم  سەیەی شەرمی لەخۆ کێشا. "ئەوەی مەبەست  بوو اااا"ب -
"ڕۆبەرتا ماان لەوەم پێخۆشااتر نیاایە کە لە فلۆرەنسااادا بتبیاانمەوە.  -

بەنم بە یەی مەرج."  ئیاادی دەنااگەکەی جاادییانە بااوو. "نە مااۆزەا نە 
 کڵێساا نە گڵرۆا نە هونەر و نە پاشماوەکان."

   نییە.""لە فلۆرەنسا؟ بۆ هەفتەیەی؟ لەوە زیاتر شتێ -
سۆفی زیاتر خۆی لێبردەپێشا ماچێری دیارەی لێراردا ئەمڵارەیاان 
لێوەکانی ڕامووسی. ئینڵا جەستەکانیان باۆ یەکەم جاار بە نەرمایا 
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پاشاااااان بە تەواوی بەیەی گەیشاااااتن. کااااااتێریش ساااااۆفی خاااااۆی 
 کێشایەوەا چاوەکانی پڕ لەسۆز و بەڵێن بوون.

 ئەوێیە.""زۆر باشەا" النگدن توانی بڵ ا "ژوانەکەمان  -
 
  
 
 

 
 
 

 کۆتایی
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ڕۆبەرت النگاادن بە سااڵەمینێرەوە لەخەو ڕابااوو. خەوناای دی بااوو. 
ڕۆباای گەرماااو لە پاااڵ سااەرینەکەی نیشااانەی هوتێاال ریتااز پاریساای 
لەسااەر نووساارابوو. تیشاارێری کااز لە لەودیااوی پەردەکااانەوە دیااار 

 ؟ مەراق ما.ئەر  ئێوارە درەنگە یان بەرەبەیانبوو. 
هەساتی بەگەرمای و حەساانەوەیەکی  اووڵ کارد. جەستەی النگادن 

ئاخر لەو دوو ڕۆژەی ڕاباردوودا بااش خەوتباوو. ئیادی لەساەرخۆ 
لەناو جێگەدا هەڵساا تێگەیشت چی بێداری کردۆتەوە... بە ڕاستیش 
بیرۆکەیەکی سەیر. چەند ڕۆژێرە هەوڵ دەدا ئەو بارستە زانیاریانە 

نیااوەا کە پێشااتر ڕێاا  بخاااتەوەا لاا  هەنااووکە خااۆی لەو بااارەدا بی
 بەهەندی هەڵنەگرتبوو.

 ؟تۆبڵێی ڕێی تێبچ 
 بۆ ماوەیەی لەجێی خۆی ب  هەستوخوست ما.

ئینڵا لەناو پێخەفەکی ڕابووا بەرەو گەرماوە مەڕمەڕیەکە ڕۆیشت. 
پێاای نااایە ژوورا ئاااوەی دووشااەکەی بەردایەوەا ملەکااانی پێشااێن. 

 هێشتاش کەڵرەڵەی بیرۆکەکەی یەخەی بەرنەدا.
 282.یەنەکردە

بیساات خااولەی دواتاارا لەنێااو هااوتێلەکە هاااتەدەرا بەرەو کۆشااری 
)ڤێناااااااادۆم( کەوتە ڕ . شااااااااەویش داهاااااااااتبوو. ئەو ڕۆژانەی هەر 
خەوتبااووا هەنااد  سیسااتمی خەوی لێتیراادا بااوو... لاا  مێشااری هەر 
ڕۆشاان بااوو. خااۆی بەڵێناای بەخااۆی دابااووا لە کافتریااای هااوتێلەکە 

و بیاااری ڕوونتااار  دابنیشااا  و  ااااوەیەی بخاااواتەوە بەڵراااو هاااۆش
ببێااتەوەا لاا  کە لە ژوورەکە هاااتەدەرا پێیەکااانی ڕاسااتەوخۆ بەرەو 
دەروازەی دەرەکی هوتێلەکەی بارد و پاشاانیش کەوتە نێاو شاەوی 

 پاریس.
بە پاا ا بە ئاراسااتەی ڕۆژهەنت بەرەو )ڕیااو دەی پێتیااتس جامااپ( 
کەوتە ڕ ا تادەهات مەرا تر و بەجۆشتر دەباوو. لەوێشاەوە بەرەو 

بااۆ )ریااو رێڵێلیااو( بایاادایەوەا لەو  هەوا خۆشااتر بااووا  باشااوور
بۆناااااااوبەرامەی خاااااااونچە گاااااااوڵە یاساااااااەمینەکانی لەگەڵ خاااااااۆی 
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باڵودەکاااردەوە کە لە باااااخچەی کۆشااااری شاااااهانەی لەگەڵ خااااۆی 
 هێنابوو.

ئەو لەسااەر ڕۆیشااتن بەرەو باشااوور درێاایەی پێاادا تااا ئەو شااتەی 
ە مەڕمەڕە بیناای کە بااۆی هاااتبووا ناااودارترین گەلەری شاااهانەا ک

ڕيشاااە باااریقەدارەکەی دەگەشاااایەوە. ئیااادی ملااای لێناااا و لە ڕووە 
تەختیەکەی بن پێی خاۆی ڕوانای. لە چەناد چرکەیەکاداا ئەو شاتەی 
دۆزیەوە کە دەیزاناای لەوێااوەا چەناادین میاادالیای برۆناازی بەهێڵاای 
ڕێاا  لەسااەر زەوی بەرجەسااتە بااوون. تیاارەی هەر یەکەیااان پێاانج 

 هەڵرەندرابوو. یان لەسەرSو  Nئینج و پیتی 
 .باکوور. باشوور

ئەو بەرەو باشوور وەرگەڕاا چاوی لەسەر شاوێنەواری  ئەو هاێڵە 
درێیبااااووەوەیەی میاااادالیەکان بااااوو. دیسااااان کەوتەوە جااااووڵەا بە 
شاوێنرێی هااێڵەکەدا هەنگاااوی نااا لەگەڵ ڕێڕۆیشتنەکەشاایدا سااەیری 
 -شۆستەکەی دەکرد. کاتێریش هێڵە یەکتربڕەکانی گۆشەی کۆمێدی

رانسیزی باڕی. دیساان میادالیێكی دیارەی برۆنازی لەژێار پێیەکاان ف
 بوو.
 !  بەڵ 

دەمااێرە زانیاااری لەسااەر ئەوە وەرگرتبااووا شااە امەکانی پاااریس بە 
نیشاااانەی برۆناااز ڕازاباااوونەوەا کە لە ساااەر ڕێگاااای الوەکااایا  ١٣٥

باشااااووری  -شااااە ام و مەیاااادان لەسااااەر هێڵاااای تەوەری باااااکوور
ارێریان بەسەر هێڵێریانادا لە )کاار  شارەکەدا بەرجەستە ببوون. ج

کااور(ا کە باااکووری بەرەو ڕووباااری )سااین( دەبااڕیا ڕۆیشااتبووا 
لەدوایشادا گەیشاتبووە  ااوللە چااودێرییە کااۆنەکەی پااریس. لەوێااوە 

 بۆی دەرکەوتبوو کە بە شوێن ڕێگە پیرۆزەکەدا ڕۆیشتووە.
 هێڵی درێیە ماکە سەرەکیەکەی زەوی

 جییانیەکەمین  سفری  هیڵ  درێیی 
 .هێڵە گوڵەڕەزییە دێرینەکەی پاریس

ئێساااتاشا کاااات  النگااادن بە نێاااو  )ڕو دە ڕیهیلاااۆدا( خێااارا تێااارەڕیا 
هەساااتی کااارد لە جااا  مەبەساااتەکەی نزیااا  باااۆتەوە. هەر ڕیاااازە 

 خانووێ  لەو دوور بوو.
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 .جامە پیرۆزەکە لەبن ڕۆسلینی دێریندا چاوەڕێیە
کەوتااااان. هەناااااووکە شاااااتەکانی بە تەوژم باااااۆی دەهااااااتن و دەردە

ڕێنووسە کۆنەکەی سانیێر بۆ ڕۆسلین... تیغ و بادەکە... گڵرۆکە کە 
 بە هونەری دەستراری مامۆستا مەزنەکان ڕازابووەوە.

ئەر  سااانیێر بەو ڕێگااایەوە ویسااتویەتی لەگەڵماادا باادو ؟ تااۆبڵێی 
 ؟منیش نەزانانە ڕاستیەکەم خەماڵندب 

النگاااااادن دەسااااااتی بە نەرمەغااااااار کااااااردا هەسااااااتی کااااااردا هااااااێڵە  
گوڵیاادارییەکەی ژێاار پێاای ڕێنااوێنی دەکاااا بەرەو شااوێنی مەبەسااتی 
ڕایدەکێشی. کاتێرێش چووە نێو ڕێگاا تاونێلی ڕیباوارانی )ڕیچیلیاۆ(ا 
مااووی الملاای لەبەر پێشاابینیرردنەکە لاا  بااوونە نەشااتەر. دەیزاناای 
ئەوسااااااەری تااااااونێلەکەا ئادگااااااارێری هەرە تەلیساااااامی ناااااااوداری  

دا  ١٩٨٠ناااادی پااااڕۆژەکە لە مۆنومێنتەکااااانی پاریسااااەا خەیاااااڵ و فە
ا فرانساوا میاتەرانەوە بااوووا 283لەالیەن خاودی سافینرس)ئەبولیۆ (

ئەو پیاوەی بەنادوباو زۆر هەباوون ساەر بە باازنە نیێنییەکاان با ا 
پیاوێ  کە جێماوێری ئەفسانەیی لە پاریس بەجێیێشت و هەر یەی 

 دوو ڕۆژیش پێشتر النگدن سەردانی کردبوو.
 .ڕۆژگارێری دیرە

ا وزە و تینا النگدن بە هەنگاوی خێراوە لە تونێلەکە هاتەدەر بە دو
و گەیشااتە مەیاادانێ  و وەسااتا. بە هەناسااەبڕک  نیگااای چاوەکااانی 
بەرز کردنەوەا بە هێواشیا بە شێوەیەی باڕوای نەدەکاردا شاەو ی 

 ئەو بنیادە هەڵچووەی بەردەمی خۆی بینی.
 .  ووچەی)هەرەم(ی لۆڤەر
 وە.لە تاریراییدا دەدرەوشایە

بۆ ساتێ  پێای سەرساام باوو. ئەو زیااتر پەرۆشای ئەوەباوو ئااخۆ 
چی لەالی ڕاستیدا هەیە. وەرسووڕایەوەا هەستی کرد دیسان هاێڵە 
ناسراوە گوڵەڕەزە دێرینەکە بۆ خاۆی دەبااا هەڵای دەگار  و بەنێاو 

ئەو باااازنە بەرفاااروانە پاااڕ  –چااایمەنەکەی کاروساااێل دو لاااۆڤەردا 
 -ەمراااراوی ڕێروپێااا  پەرژینراااراوەگیااااوگۆڵە بە داروپرچرێرااای  ەڵ
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دەیباااا ئەو شااوێنەی ڕۆژگاااری بەرێاادا جێاای ڤیسااتیهالی پەرسااتنی 
سروشااات باااووەا لەوێاااادا ڕیتاااوێلی پیتااااوفەڕی خواوەنااادی مێیاااانە 

 سازدەکرا.
کاتێا  النگاادن بەنێااو پرچرەکاناادا پێاای نااایە نێااو چاایمەنە سااەوزەکەا 

ڕۆ باۆتە هەستیررد جییانێری دیرە دەبڕ . ئەو چیمەنە پیرۆزەا ئەم
جێنیشانەی یەک  لە مۆناومێنتە هەرە ساەیرەکانی  شاارەکە. لەو ا 
لە ناوەڕاسااتداا بارسااتاییەکی  ەبەی کریسااتالی بەسااەر زەویەکەدا 
شاااااۆڕبۆتەوەا ئەویاااااش  اااااووچەکێری هەڵاااااگەڕاوەی شووشاااااەیی 
زەبەلااااانحەا کە یەی دو شاااااەو پێشاااااتر کاتێااااا  چووباااااوەو نێاااااو  

 ژێرزەمینی لۆڤەرەوەا بینیبووی.
 .)هەرەم(ی هەڵگەڕاوە ووچەی

النگااادن بە هەڵلەرزیناااێرەوە بە ڕۆخااای شاااتەکەدا ڕۆیشاااتا ئینڵاااا 
سەیری خوارەوەا نێو  ژێرزەمینە تێرچڕژاوەکەی لۆڤەری کاردا کە 

چاوەکااانی لێڕاهاااتبوونا بە تیشاارێری سااوورباو بریساارەی دەهااات. 
 ااااااووچەکە زلەکەی نەڕواناااااا ا بەڵرااااااو لەو شااااااتەی  یەکسااااااەر لە

ێاااااارەوەی. لەو ا لەسااااااەر ناااااااوکەوی ڕاسااااااتەوخۆ کەوتبااااااووە ژ
ژوورەکەی باانەوەا بونیااادێری وردیاالە هەبااوو... بونیادێاا ا پێشااتر 

 النگدن لە دەستنووسەکەی ناوی هێنابوو.
ئیدی النگدن بە تەواوی لە تری و ساامی ئەو ئەگەرە ڕێتێنەچاووە 
کەڵرەڵەی هزری ئاگادار بوویەوە. چاوەکانی دیسان بۆ لۆڤەر بەرز 

بە باڵە زەبەالحەکاانی ماۆزەکە کاردا  ئەو شاوێنە کردنەوەا هەستی 
ۆساااتا مبە راڕەوە نەخشاااێندراوەکانی دەساااترارە هونەرییەکاااانی ما

 هونەرمەندەکانی جییانی هونەر لەخۆی دەگر .
 ...داڤینشی... بۆتیچیللی

جاااااامەکە لەو شاااااوێنە ڕاکشااااااوەا کە بە کااااااری هاااااونەری هەرە 
 خۆشەویستی مامۆستاکان ڕازێندراوەتەوە.

را ێری زۆرەوەا دیسان لە ڕێی دیوارە شووشەبەندە زلەکەوە بە مە
 سەیری بونیادە وردیلەکەی خوارەوەی کرد.

 هەر دەب  بچمە ئەو !
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لەنێااااو بااااازنەکەدا هاااااتەدەرا خێاااارا بەنێااااو مەیاااادانەکەدا گەڕایەوە 
دەروازەی تااااوەری  اااووچەکەکەی لاااۆڤەر. خەریااا  باااوو کۆتاااایی 

 ڕۆژی گەشتیارانیش دەهات.
ەنێااو دەرگە خولخلااۆکەکەدا خزانااد و بەنێااو پلیرااانە النگاادن خااۆی ب

هەڵرۆڵدراوەکانیدا بۆ الی  ووچەکەکە شاۆڕ باووەوە. هەساتی کارد 
هەوایەکە سااااردتر باااوو. کااااتێریش گەیشاااتە بنەباااان ا بەنێاااو ڕاڕەو 
تاااونێلێری دوورودرێااایدا بە بااان چااایمەنەکەی لاااۆڤەردا تێااارەڕیا بە 

 ایەوە.پێچێ  بەرەو  وووچەکە سەربەرەوخوارەکە گەڕ
لە کۆتاااایی تاااونێلەکەداا گەیشاااتە ژوورێرااای گەورە. ڕاساااتەوخۆش 
لەبەردەم ئەوداا لەساااااااەرەوە باااااااۆ خاااااااوارەوە ا  اااااااووچەکە الرە 

 دیار بوو.  Vشووشەيیە کریستیالیەکەا بەشێوەی پیتی 
 .بادەکە

چاوەکانی النگدنیش لە سەرەوە بۆ خوارەوی  اووچەکەکە دانەویا 
ا تا دوا پنتای ساەربەرەوخواری تا گەیشتە شوێنە تەسرەکەیا ئینڵ

 ووچەکەکەا کە هەر شەش پێی مابوو خۆی لە ناوکەوی ژوورەکە 
بااادا.  ئیااادی ڕاستەوڕاساااتا لەژێااار ناااووکی  اااووچەکەکەدا بونیاااادە 

 وردیلەکە بوو.
بونیادەکەش  ووچەکێری بچووکرراو بوو. هەر س  پ  درێای باوو. 
کە تاااااکە  ااااووچەکەی بچااااووکراوە کە بەم شااااێوە ئاااااڵۆز و بچااااوو

 دروست کراب .
لەدەستنووسااەکەی النگدنااداا کااات  باساای وردەکاااری کااۆمەڵە شااتە 
ئەنتیرەکااانی هااونەری خواوەناادی مێیاانەی دەکااردا تیایاادا تێبینیێراای 

بونیااادە وردیاالەکە لەسااەر ئەم  ااووچەکە بچرااۆالنەیەش تێاادا بااوو. "
خۆی لە نااوکەکەوە ساەی دەرهێنااوە وەی ئەوەی شاخەساەهۆڵ 

 ووچەکی زەبەالح ب ا لەخوارەوە وەی  284یب ا لوترەی  سارنڵ
 ."ئەوەی ژوورێری نیێنی ب ا دەرکەوتووە

لەبەر تیشری ئەو ڕوونااکییە کازەی لە دەروازە چاۆڵەکەوە دەهااتا 
سااااەری هەردوو  ووچەکەکااااان یەکیااااان ئاماااااژەی بە ئەوی دیاااارە 
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دەکردا جەستەی هەردووکیاان ئااوێتەی یەی بباوونا خەریا  باوو 
 بگا.سەری لووتیان بەیەی 

 بادەکە لەسەروە. تی ەکەش لە بنەوە.
 .تیغ و بادەکە  پاسەوانی دەروازەکانی دەکەن

ڕۆژێاا  د  بااۆت النگاادن گااوێی لە وشااەکانی ماااری چوڤێاال بااوو. 
 . ڕوون دەبێتەوە

ئەو لەژێاار هێڵاای گااوڵەڕەزە دێاارینەکەدا وەسااتابووا بە دەسااتراری 
ساانیێرا ئاخر باۆ چااودێری هونەرمەندە وەستاکان دەورە درابوو. 

؟ هەناووکە و لە کۆتایاداا هەساتی کارد لە واتاای لەو شوێنە باشاتر
ڕاسااتە ینەی هااۆنراوەی مامۆسااتای مەزن دەگااا. سااەری خااۆی بااۆ 
ئاسمان بەرز کاردەوەا بەنێاو جاامەکەدا لە ئاسامانە پاڕ ئەساتێرەکە 

 ڕاما.
 .ئەو لە بن ئاسمانی پڕ ئەستێرەداا ڕاکشاوە

کااان لەنێااو تاااریرییەوە باا ا وەی ئەوەی ورتەورتاای تارمااایی گیانە
پرسی جامە پیرۆزەکە پرسی وشە لەبیرکراوەکان دەنگیان دایەوە. 

کڕنووشااااابردنە لەبەردەم ئێسروپرووساااااری مااااااری ماجااااادەلینا. 
 .  گەشتێری نوێیکردنە لەبەر پێی تارومارکراوەکە

لەپاااڕ بە تەوژمە هەژانێرااای شااارۆدارانەوەا ڕۆبەرت النگااادن کەوتە 
 سەر چۆی.

ژناااێرە... دەنگااای ای بەبیرداهااااتا گاااوێی لە دەنگااای باااۆ سااااتێ ا و
لە کااون و کەلەبەرەکااانی بە چاارپەوە ... دەنگێاا  ئاااوەزی ڕۆژگااار

 دەهات. یەوەزەوی
 

 کۆتایی
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 چەند سەردێڕێک لە ژیاننامەی وەرگێڕ
 
 
 
  ی اتێن دی ەرس  ەۆەکاەیەتن لە نلە گویسس گ تک لە دلۆن  ١٩٦٨لە

  ویی. د یک
  لە قەیوۆ لە ز ی  س  ەاس  ییرگ تویی. کەل ری  ن د   ە١٩٨٨لە 
  ئەی ریس ئەینیپە )ه ۆەیس  ی  ەریتەییە(  ویی. ٢٠١٢ییی تە ١٩٩٧لە 
 ی اان  ه ۆەیااسس ی ئینبلیاازس ەرس ؛ زمەیەکااەین  یاالەپااەڵ زمااەین زگمەک

 دیز یێ.
  کتێبن لە زمەیەکاەین  ١١ییی هەیۆن یو ینن د یی. تە ئێستە ١٩٨٦لە

  یۆ. دییااەۆ یتااەر ی لێ اا ۆینەییس ه ۆەیااسس ی ئینبلیاازییەیی ییرگێاا
 یەتەیی.یک دی  یە ی،ن  اڵی ی قەیوین
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 چاپکراوەکانی وەرگێڕ

 
ی ێنییەکەین م  ەد  یو ینن گ ردلۆ ت ماەس  ییرگێا  ۆ لە زماەین  .1

 ٢٠٠٨ جاااااەر چاااااەپ   ییتەیی؛ چاااااەپن یەکەم اااااێ ه ۆەیاااااسییەیی   
چەپخاااااەیەس هێەااااان  هەیلێااااا . چاااااەپن دییهەم دیزگاااااەس چاااااەپ ی 

. چاەپن  اێ ەم نلەهەنت ٢٠١٤ اڵیک دیەییس نلەهەنت  هەیلێا  
٢٠١٦. 

لەهەنتااان یەیین  ااات  نماااەدلین ئ لب  یااات   یە اااەتن ئەم ی اااە ی  .2
   هەیلێ .٢٠٠٩ییرگێ  ۆ لە ه ۆەیسییەیی   ەیتەرس یمە 

ل ەرت ند ید  نب ری ۆ  د مەزرێنەرس دییۆەتن ئیس  ئیر  یو اینن  .3
  ٢٠١١ییەیی  چەپخااەیەس هێەاان  ااەیت یاا هن  ییرگێاا  ۆ لە ه ۆەیااس

 هەیلێ .
کورد ااتەۆ لە یێااو ۆ  اایەەر ی  اانوری دی اات  دیکەیس   یو ااینن   .4

هیساااەر لێ ااا  ی گااانەر. مێااا یی. ییرگێااا  ۆ لە ئینبلیااازییەیی. چاااەپن 
. چاەپن ٢٠١٣یەکەم؛ لە  اڵیک  ییکەین ئەکەدیمیاەس کاوردس هەیلێا  

 .٢٠١٥دیییم  ئەیێ  
  ینک. نلمەۆ. ییرگێ  ۆ لە  ییرزێ ن   ین یش و  ینگ  ئەیسریێ .5

ئینبلیااازییەیی  یەیییاااسس ئاااەیێ   ااا  چاااەپ ی  اڵیکااا دیەیی  هەیلێااا  
٢٠١٣. 

ەیاااەین مااان  چااا ۆ ئیسااا  ئیر د مەزرێنااا  ؟ گ لاااس  ماااەیەر  یەد شااات   .6
 .٢٠١٤ییرگێ  ۆ لە ئینبلیزییەیی  یەیییسس ئەیێ   هەیلێ . 

یەیی  لمااەۆ  ییرگێاا  ۆ لە ئینبلیاازینئینفێ یاا   دلزی   د ۆ  اا  یۆ   .7
 .٢٠١٥یەیییسس ئەیێ     چەپ ی  اڵیک دیەیی  هەیلێ  

شااااەنیە  ئەلیاااا  شااااە ەر  نلمااااەۆ  ییرگێاااا  ۆ لە ئینبلیاااازییەیی   .8
 .٢٠١٥یەیییسس ئەیێ     چەپ ی  اڵیک دیەیی  هەیلێ  

یاااخیبوونا مناااحی  بااێگن ا یااادەوەریا وەرگێااڕان لە ئینگلیاازییەوەا  .9
 .٢٠١٦لێر ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باڵوکردنەوەا هەو
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خانووەکەی مزگەوت ا  ادر مەبدولاڵا ڕۆماانا وەرگێاڕان لە  .11
هۆڵەنااادییەوەا ناوەنااادی ئااااوێر باااۆ چااااپ و باڵوکاااردنەوەا هەولێااار 

٢٠١٦. 
د ید  نب ری ۆ  د مەزرێانەرس دییۆەتان ئیسا  ئیر  یو اینن  .11

چااەپن دیییم  ل ەرت  ااەیت یاا هن  ییرگێاا  ۆ لە ه ۆەیااسییەیی  ن
 .٢٠١٦   چەپ ی  اڵیک دیەیی  هەیلێ     رک  ی  یەیییسس ئەیێ  

 پەر چەپ   یی تازەترین بەرهەمی نووسەرەا دلزی   کە تێبینن 
سەرباری چێژی چیرۆکەکە، ئەوەی ئەم کتێبە بخوێنێێتەوە ەە  
دانتێ، کۆمیدیایی خێدایی، ڕنێیسانس، مێژووی هێنەر، هێما 
ڕازدارەکان، مێژوی ئیتاەیا، هێما هاوبەشوەکانی کریسوتیانێتی 
و ئیسوو،م، ۆیووۆری موواەتۆر، یەیرانووی زیووادبێونی  مووارەی 

 دانیشتێان و هتد.... دەگا
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 و. لە ئینگلیزییەوە:
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